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 إلى يسرية جميعي، مجاهد، 

 ...سالمإ! المزروعي، سلوى،



 
اء رحلة الذهاب؛ ستجلس في استراحة العلمين، أثن

ي وقفت خلفي في طابور التذاكر، جنبية التالفتاة األ
توقع جلوسها بجواري، ستجلس في مقعد الطبع كنت أبو

ومن خالل الرحلة فكرت في أن . مقابل لي في االستراحة
تحدث معها أ و"مدار الجدي" "هنري ميللر"خرج كتاب أ

ني سمعتها تتحدث العربية نسانية هنري ميللر، ألإحول 
وبالطبع سيكون حديثي . عة اللبانئا بالعربية لباوتبتسم أيض
تقنها عن نفسي في أرات الدقيقة التي عباا من المعها خليطً

نجليزية والتي تجعل العربية والعبارات المطلقة في اإل
الروح، متعمدة، تخبئ الغرض البسيط من الحوار، أثناء 

 .د على ذقنهاو أساودتها من دورة المياه، الحظت خطع
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ة، شاب السيوي الذي جلس بجانبي، مكان الفتاال

شغلتني يده . لر بروح صافيةشغلني عن متابعة هنري ميل
كان يعاني من مرض . ة بالبثور، وطريقة هرشهئالملي
ديه من بقعة إلى ي مستفحل، وال شفاء منه، وينتقل بجلدي

المرض  أخرى، وكأنه ال يعرف الخريطة التي يتحرك بها
مر ليه األإصدر على جسده، وال يعرف أي عضو سي

كثيرة تقاوم، ه ولم تعد هناك بقع بجسده يحاركل . لينهار
ه الجميلتين، وحدهما ي وجهه وعينجميعها استسلمت، إال
 .اعر لم تستسلم با لدا خلشتشيران ألماكن ولم

كنت  وطوال أسبوعين" بالجرب"ا أصبتأنا أيض 
ا حتى الغليان ليقتل  ساخنًءأصب على القروح العميقة ما
ا ال  فارغًجعل لجسدي مجاالًهذا الميكروب الغيبي، الذي 

 .يقترب منه أحد في البيت والمدرسة



مقعدي، وعشت ساعات في  ن أبدلألم أرغب في 
ر ئ من السجااباشر لهذا الشاب، وحذرمجال التهديد الم

ت شع. ا مصابةالمتبادلة ومن الكلمات المتبادلة، كأنها أيض
سيوة الى  سأفعله عندما أصل يءول شأفكر بأن أساعات 

عندما .  بالصابونا المكشوفة جيدماكناأل ن أغسلأهو 
 ليعبر عن  أفعل هذا ألني نسيته، كان وجودهوصلت لم

ا، ليخرج شا هقلق مؤقت انتابني أثناءالرحلة، ولم يجد مكانً
 .إلى النور، سوى جسد هذا الشاب
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 الذي كنت "للمرض"  الخوف هو القناع الجلدي
د وامتالك المرأة، وكل ما هو من فق الخوف. أعاني منه

الخوف الذي . ليمتوارث من حصيلة األنوثة التي نمت حو
لغريزة اـيتسع حسب المكان الذي ينتقل إليه، وويضيق 
 قتوح الذي لن يخذله، والباب المغلالباب المف. رهظالتي تنت

الذي سيستنزف رأسه، حتى يعود إلى أصله، وراء 
طور التكوين؛ يئة في األبواب، حيث الشخصية ما زالت ن

 .مة لسالالت من طبقتيحيث التماثيل المهشَّ
 

التي صادفتني، أو التي ولدت " نوثةاأل"كانت 
ا لطاقة هامة، فرحت بها منبع!  برغبة فيها وبمن يمثلها

وكانت . لةي؛ طاقة تعدت الخالص إلى المخاطرة الجمقليالً
أيضصيةالشخ"ا لقهر هذه الطاقة ومعها تهبط  ا منبع" 

م تتعادل القوتان، كانت فترات ل. وتتعقد معها الرغبات
القهر أقوى، أو أني ركزت عليها، وخزنتها في ذاكرتي، 



قد يكون ألني راهنتُ بي وبمخيلتي في هذا المكان 
مراهنات بيني الغريزي، في وقت كان البد أن ال تعقد أي 

 يلة علون مجهوتكي أن تالبد لذاان كويين ذاتي، في وقت 
ن منسية ضمن سياق يحملهاوا لأللم؛ أن تكوليست مصدر 

 .عني

ني لم أحب نفسي بصورة لم أتخلص من الخوف أل
معه كعدو ولم أتعامل معه كصديق لكل منا  تعاملت. جيدة
، كتابع من ااستخدمت القسوة مضطر. خرب في اآلنصي

توابع القهر ومعاداة السلطة، وفي جزء منها كان يعيش 
بد ا إلى األل السلطوي، بمعني أنه سيظل سلطويتاريخ الرج

 ضد مظاهر استخدمتها. وستظل جذوره خافية عنه
 نفسي وأود لو أتخلص منها يللشخصية كنت أكرهها ف

، مظاهر تكونت كغياب للمرأة أو حضورها "بالموت"
 لها القدرة س أمومي مقدس؛ أو كحاجة مزمنة ليكأصل
ل تدميرها، برغبتها في  وتبطل مفعوأ تتعدد وتتجزعلى أن

أن تحافظ علي اإلنسان الذي عاش داخلها وأصبحت جزء 



ا استخدمتها ضد مظاهر للشخصية كنت وأيض. همن تكوين
أحبها في نفسي وكانت تدعم وجودي طوال سنوات 

لتي وحسابها ئا ضد الخوف الفطري لعاوأيض. حاجةال
 .الدقيق للغد

 -نوثة القسوة كسالح لن يبعث األكأني اخترت
ها كأصل خفي، ئحياإ وا للتخلص منها اجتماعيالمرأة إالَّ

لتتساوى الكفتان في غياب المادة، الجسد اآلخر، وجسدي 
تفرغ على ا ألا لقمعها مؤقتًا مفتوحكأني اخترت وعي. أنا

عامل مع الحاضر تألوضوح ب ؛أي أسس تقوم شخصيتي
ة  وحركمن حٍسالذي مازلت أملكه وأملك ماضيه  ومع

 .حية وأصدقاء وعمل وصباحات ورموز

جل اكتساب أا لإلزاحة، من كانت القسوة سالح
.  ناقصةا لإليمان بأراٍضراض جديدة في الذات، وأيضأ

معي لنقل  اا للتصنيف ولو لم يكن متوافقًكانت سالح
  .الصراع في غير أرضه

 .ل من الحبكانت القسوة هي الجانب المعطَّ



بأصلها الوجودي، بأصلها إلى أن أمارس القسوة 
: به، وسياقها الذي عاشت خالله؛ كقسوة ذاتية الذي تكونت

 . لم يكتمل من قبلكحٍب
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ا،كنت ضدي 

ا من الحياةكجدار، قريب 

 ليي من متخربقوأ

 كجدار حاولت أن يكون أعمى
 من طاقة عمياء   لتتسرب إليه الحياة

 بمذاق حارها، بكلّ

كأعمى البد أن يعبكل الظالم وحدهر  
 حة واللونئ حتى يصل إلى منبع الرا

 . تهز ذيلها وأبواٍب

 تنموعليه فيما بعدسكجدار 

الل الخضراءظ البعض. 

اال يمكن أن تكون جدار 
 ن تنتظر أن تستند على ظٍلأبدون            
 قوبثل بدون أن تهدم ا          

 .التي بقلبك



 .حرك الحلمسيت
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بتي في قخر دخل في مجال مراآشاب سيوي 
 سوى أنه جلس في المقعد الشاغر يءتوبيس، ال لشاأل

. ما  بشكلميجنبية، ومن ساعتها كان غرياة األبجوار الفت
ا أصدقاء  غيرحقيقيين وأيضكنت أكتسب أعداءما ما أسهل 

ترقب أخذت أ. غير حقيقيين، في كل نشاطات حياتي
سنانه البارزة أالحظت . ة بيني ويينهفيد المساز ألحركاته
لم أنبهه، ولم . تدفق من بينهام وخيط من اللعاب يئوهو نا

 الطبيعي حتى  اللعاب يأخذ مسارهالفتاة، وتركتُهه بتن
 .يصل إلى قميصه

كد الطبيب من موته، أت أبي، وبعد أن تما ما عند
ن أ حتى لضغط على القلب بكلتا يديه، محاوالت لةبعد عد
، كان ينتفض بالقصور الذاتي، وشعرت أن قفصه ه جسد

سيموت من هذا  احتى ولو لم يكن ميتً. الصدري يتحطم
ا، وبعد أن نظر الطببب إلى عيني مواسي. الضغط العنيف
 من جانب فمه، فأسرعت ا من اللعاب يتدفقلمحت خيطً



مسحه بالمنديل، كي ال يراه الطبيب في هذا الوضع أل
 .اكثر ضعفًاأل حتى وهو ميت، وهو الوضع الضعيف،

خالق  أمه أيأما ختبرالموت هو الجدير بأن تُ
يته د المكان حوله من اجتماعي ميت يسقط يجرأجديدة، و

ة النوم إلى صحراء فشخاص المحيطين وتتحول غرواأل
  من الطبيعة، كأن له سطوة بدائيةءوالبكاء جز
 

ئا داونصيبي وأ.  منهاا في البذرة التي خرجنام
د للموت، مرة أخرى، يمحاولة لألخالق الجديدة؛ أن نع

قسمتماعيته من اجاا كبير. 
 

                   



*٦* 
 

يس، بعد رحلة تدوم ثماني بعند نزولي من األتو
وراء الزجاج وأمام صحراء وجمال  ساعات قضيتها

 إضاءته ولغته ٍدة تعبر طريق األسفلت، وأمام مشهاردش
ا من الحديت الذي دار بين فتاتين ر طنينًثانتا أكك الصامتة

مشهد سيويتين جلستا أمامي وتكلمتا عن طفولة أخرى و
 الًوي ومن حديث استمر ط؛ة يخر إضاءته ما زالت طبيعآ

 واإليمان واإلسالم، ل اهللاخر فرنسي حوآ وٍحبين شاب ملت
الباردة، * روبيكا* ديث الذي دار بين قدمي وقدملحومن ا
العتذارات المتكررة ي سأعرف اسمها فيما بعد، واوالت

س ستنتقل يحدى االهتزازات القوية لألتوبإوفي . بينهما
. وستبتسم وأنا أناولها الحذاء الفارغ. حتي مباشرةتقدمها 

 وكل منهم يحمل توبيس كان هناك الصبيةوعلى باب األ
ل به، وبمجرد أن يعمة باسم الفندق الذي ينجليزاإلبإعالنا 

لقد . تهمؤيحين، كانت فرحة لرئ حولها صااوها التفورأ



سرت وراء روبيكا وأقمت بفندق . جاءت من قبل للواحة
 .ا، أرخص سعرهامواجه لفندق
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أهم ما يميز ليل الواحة هو سيوة القديمة، مدينة 
رت فيها أجساد ساكنيها ومع جكالمدن الدينية التي تح

 إلى شواهد صافية من جساد وتحولتحت معالم األمالوقت 
كل . مةالمهد ن مرعب من الجدرانيتكو. الطمي

 .يةئجداركروح حية ولكن في صورتها البدا
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ندق بجانب زوج أخذت غرفة على سطح الف
رهن ما ألتفت للزوجات وأعتب امئدا. وزوجة أجنبيين

ا يهمني ألنها ع جميلة وهذا مبالزوجة بالط. ا لعالميامتداد
سأحاول أن أتعرف . لة بالتوقعات جيرة محمستوفر لي

عليهما، وأفضل لحظة للتعارف كانت في الصباح، عندما 
 قع فقطوولكني لم أت.  ما زال فى بدايتهيءيكون كل ش

Good Morning. ًبحق أردت أن يكون الصباح جميال 
ات الخاصة يفطار والذكرثية نتبادل حولها اإلدة ثالئمال حو
 .دةئة، فوق وأسفل المالمسات التلقائيوال

الزوج متعجرف، أو هذه طبيعته، فقد رفض أن 
ا خذ منه البيانات، خوفًيأق ليترك جواز سفره لعامل الفند

فقد، هويته التي تعامل بها كبضاعة ثمينة،  أن تُهتويعلى ه
بأي ببشرته البيضاء ولغته المتماسكة والتي لم أشعر 

 .ا باكيهرولم أتص. منطقة ضعيفة تتخللها
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ح، المدينة  القديمة في الصباةصعدت إلى المدين
م من الطوب  فرق حاد بين بيت مهدكلها كشواهد للموت

وآخر من الطمي، الطمي يبعث حيوية مختزنة بداخله، 
 في التشبيه، لقاسم ي إنسانوأي خلل به سينقله إلى مجال

 لإلنسان خفاق مواٍزإه بط سيرب؛ من الحيوية كمشتر
ابهة كبيت واحد تتخلله عدة شالبيوت مت. لموتوخاصة ا

 ."ات صدفة ولحركات مقتصده تمامنطرقات تكو

أحسست وأنا أسير فيها كأني أسير في متاهة، 
الطريق الذي صعدت منه، لوال رجل  وبالفعل فقدت

فالبيوت . حفادهأجوزكان يجلس على باب بيته يداعب ع
كانت هناك كيد أبالت. يز الطرقمتشابهة وال عالمات تم

ي ال فطة أخرى يعتمدون عليها، مدفونة في أقدامهم، ويخر
شعور العين للتمييز بين اختالفات طفيفة للغاية يين 
الطرق، والضوء والظل اللذين يسكنان بها، كالنحل الذي 



ع من العمارة نو. سم الشها التجاه إال تبعتال يعود إلى بي
 والنور .رة مباشه وال تحصل عليسمالتي تعكس ضوء الش

 .ت بهدِلنها وأفي الطرق قديم ومتوازن ك

دخلت البيوت التي لم يجرفها السيل وتعثرت 
 اتهم، وفي ببت آخر لم يبقَار من حيآثقدمي، في الظالم، ب

 سقفه المصنوع من النخيل وبقايا جدران، عثرت فيه إال
على حجاب، عندما فتحته بقسوة شعرت كأني أنتهك 

ه آمالها في أن يحفظ البيت من عليالعيون التي علقت 
 مكررة "ال إله إال اهللا "كلمة. ح الشريرة ومن السيولروااأل

في الورقة الصفراء للحجاب، لقد تحولت، ضمن عالقتهم 
خليط بين قدسية الكلمة وقدسية : بالدين، إلى تشكيل

 شكال المجردة المستخدمة في السحراأل
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ني لني على الطريق، لم يدجوز الذي دلَّالرجل الع
بصوته، كانت حنجرته مثقوبة ومع كل كلمة تخرج منه 

ي من مكان يتحرك الثقب في رقبته مع صفير موحش يأت
ن أبط من المدينة، يريد هأنا أطاردني الصفير و. عميق

لمات إلى فمه ولكنها ال تطاوعه، تتسرب من كيصعد بال
 تخرج ةبداية الكلم. ا لم يعمل له حسابيثقب حنجرته الذ

هذا الثقب . من حنجرته وما تبقى منها يخرج من فمه
الجديد جعل األحبال الصوتية تعيش في متاهة، في 

 والحديث ال. فوضى
 
أصبحت .  باإلشارة، برغبته في التوصيلنجز إالي

 .أصابعه هي الحنجرة الجديدة
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، ةلى سيوة الجديدبعد هبوطي من سيوة القديمة إ
 بشكل غير طبيعي هرشهو المقاهي، منت قابلنييأول ما س

بالقياس إلى مساحة السوق، وخالية في الصباح إال من 
بعض األجانب، ولكن كل الكراسي محجوزة لعمال 

 .وفالحين من الصعيد، وسيأتون إليها في الليل

بعد  لصباح الذي أتحدث عنه هو صباح ماا
 ثن السابعة حيا آخر بداية م صباحالعاشرة، ولكن هناك

وزيع العمل، ا لتا مكانًهطة بيوارع المحشاهي والقتكون الم
 .لصعا يدةا التفاقات بين المقاولين والعمال د اقوع

 بدخول الصعايدة إال* سيوة* لم تدخل المقاهي
صحاب ومريدين لها، وظلت بعيدة عن مجال تسلية أهل أك

ا ناء في مدينتهم القديمة مكانًفلم يوفر لهم شكل الب. الواحة
قت فلها ولا للتسلية، بنيت من أجل السكن، أما وفرة امتسع

خر، في مزارع النخيل والزيتون، حيث كانوا آمكان 



هم ببكامله في األرض ومعهم أكلهم وشريقضون اليوم 
 .ا نساؤهمهم وأيضوأوالد

ن في الشارع بسرعة غريبة، كأن شيالنساء يم
ا، ة، عبء البد من التخلص منه سريعفخروجهن هو الصد

وأغلبهن يتواجدن في الشوارع الجانبية للمصالح البسيطة، 
يسية حيث السوق والمحال والمقاهي ئا في الشوارع الرمأ

البيوت  مماأ كثر وجود الرجال، يوالمطاعم فوجودهم يقل و
ال ال، هناك مجالس دائمة وأحاديث حواألرصفة والم

وا ئنهم فوجأك. ه عالمهمنء، بثقة أليتحركون ببط. تنتهي
 أخرى بعيدة عنها، ةتسليبالمزارع، و خرى غيرأبمساحات 

ايدة ليحلوا وأصبح لديهم وفرة من الوقت بتشغيلهم للصع
جعل للروح . وقتهم مترهالًصبح أ. مكانهم في الزراعة

طيًئبا إيقاعم وحركة األعضاءب إلى الكالا تسر. 

لصاحبه الصعيدي وأنا أغادر المقهى تركت 
كده من أني لست أتغرب تصرفي لتاس. اا كبيربقشيشً
ن ال يجعلني أراد أيه، ولكنه ا، ولمحني بطرف عينحئسا



. نه أمر عادي يحدث كل يومأحظ استغرابه، ليوهمني أال
ا بعد ذلك يعولكنه أدمن هذا الكرم، الذي تراجعت عنه سر

انت تختلف ات طبيعية، وكل يوم كقلرغبتي في إقامة عال
 حسابات خفيفة، ال سعار المشروبات وأدخل معه فيأ

، فقط مناقشة حول الجمع يقو ضأد دشتأظهر فيها أي 
 .والطرح
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اإليقاع هادئ وما . الواحة جميلة في الصباح        
د، وأي موقف أو قيجري في السوق واضح، غير مع

ها، ليس لخبرة في بطنتقع عليها العين يمكن أن تسحركة ت
د افات البعيدة بين كل جسسمالعين، بل لبساطة الموقف، ولل

 منهم بأطفال يخرجون من المدرسة وعندما أقر. وآخر
الكاميرا يجرون، رجل عجوز يجلس أمام دكان حالق، 

قالة، بم يتركها أمام محل ث عربته اليدوية مزارع يجر
جرون دراجات من عمال الفندق أيست السياح مجموعة من
 متقطعة، بعض السياح ات من بعيد وسالماتءللفسحة، ندا
فطار في مطعم مقابل، ويمر عليهم أهل الواحة يتناولون اإل

قطيع من الماعز يجري فوق الجبل . دون أن ينظروا إليهم
 .     ةلقديم اة لسيوةمالمهد الجدران بين
 



:  لية المجاورةللذين يشغالن الحجربي اقلت لزوجة األجن
":Good Morning"  

قلتها بابتسامه عنـدما شـاهدتني علـى المقهـى          
وقلتها بلساني أمام حمام الفندق، كانت تعطـي   بجوارهما،

اح، وردت علي بابتسـامة     وجهها لكل من يقابلها في الصب     
 لنوم، أما زوجها الذي كـان مشـغوالً       خذ منها ا  أعذبة لم ي  

 تمـر بتسـامة   وبشاي الصباح فقد تـرك اال     ءة مجلة   بقرا
 في طريقها، حتى دون أن يلتفت إليبسهولة بدون أن يقف 

نوثة من هذا ل لرصد األيالزوجات وتاريخ طو
 كن األقرب نالجانب وتضمينه بالجمال واألحالم، ألنه

مة التي لم تمألها فتاة من قبل يلن المسافة الحمغويش
أو اليد يخلف وراءه ى الخد لعطرها أو بسالم قوي عب

ة فاعلة، بكرغ! ظافر، الزوجاتا من طالء األبعض
اة ثقيلة يست كمحرم ولكن كحير واحد، لن بحجيعصفور

 .هذه الرغبةبة زنالسلطة وبالتحرر مخببالرموز و
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ي تكثر في في محل للمشغوالت اليدوية والت
رض وكعادتها بدون األ جالسة على "روبيكا"الواحة؟ قابلت 

ل ونفس السيجارة التي ذاء تتحدث مع صاحب المحح
 .ا وتتخلص من دخانها سريعفتدخنها بتر

، يسلكه أخوان سيويان يعمالن بالتدرالمحل يم
اه من أجل أن يحافظا كبر أنهما افتتحاألخ وكما قال لي األ
يشتريان . ومن أيدي الغرباء من الزوال ةوعلى تراث سي

 نادر ثم ظون به من تراثهالي مشغوالتهم وما يحتفمن األ
اء القادمين من القاهرة، مقابل رييبيعانه لألجانب ولألث

ح بسيط ال يدخالنه جيوبهم ولكن لشراء التراث بامش ره
    ل وعليه عبارةحي مكان بارز بالمفضعاه يلكثر ندرة ألا

Not for sale""في حديث صاحب المحل ِحس 
. الكسب والتجارة ولية حاول أن يسقط منه رغبته فيئبالمس

نا ي عن المحالت، كان يخرج علا، بعيدوفي الطرق الجانبية
. طفال ويعرضون تراثهم اليومي للبيع بأسعار بسيطةاأل



وفي إحدي المراجين، والتي تصنع من جريد النخل 
وجدت بقايا خبز طري وأم الفتاة . وتستخدم لحفظ الخبز

 .الطعامدة ئتخيلت ما. تنتظر النتيجة من وراء الشباك
 

 النساء، أدوات الطعام أغلب المشغوالت من صنع
بس، الجماد مرتبط بفضاء سري يتكون لمالاوالزينة و

 . النساء وممارستهن للحياة اليوميةلحو
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ن أا، ك دائم"يكاب رو"المالبس الواسعة التي ترتديها
تحملهم أينما ون يعيشون معها داخل هذه المالبس آخري

بالقرب منها،  ين منتظرين سيكون لهم هواءذهبت، أو آخر
مثل عالقتها بصاحب محل المشغوالت والذي تقضي عنده 

ليس لها . اأغلب وقتها، وأنه لمس قدمها الباردة كثير
قة جيدة بالتدخين، السيجارة هي الصديق المؤقت تحمله عال

 .معها لوحدتها، دعامة تقوي بها عمودها الفقري

ي؛  عنصر تماسك خارجشاهدت كثيرين لكل منهم
، البنطلون المكوي بعناية قالنظارة السوداء، القميص الضي

ا في حضور نتصاباأشعر أن عمودهم الفقري أكثر . قةئفا
بمرور الوقت تصبح عالمة من المالبس . لدعاماتا ههذ

تغيير، فالمالبس  الروح، وكما أن الروح هدف للتعالما
ا هدفاستكون أيض.ً 

 



دما صرف مجاهد مرة أخري، عنفكر في تأاآلن 
ميص له سيلبسه تحت قسخرت منه بصدق لرغبته في كي 

بس لم تكن تهمني، أما سخرت منه ألن المال. السويتر
ا من القريب جد ه، فقد كان هذا القميص هويبالنسبة إل
 كانت رته عن الجمال لم تكن مجردة كن فالقلب، أل

خر يريد أن آا لبالمالبس كونت له ق. المالبس أحد دعاماتها
ا، ن ينشئ توازنًأيريد . جمال مكتسب. ، جميالًاهير

اخلي، ألن سيتحقق فيما بعد، بين قلب المالبس والقلب الد
ان من الحدة أو التطرف أو إلغاء يحركته وفعاليته ال تأت

أحد طرفي المعادلة؛ بل من التوازن، من حساب للخارج 
تساب مفردات كلصالح إيمان داخلي، لتعميق الوجود وا

 .راهأحياتية له أو هكذا 
 

إلى أن تتساوى، من حديقة طفولتي؛ هدوم اللعب 
ا األعياد فبعيدة ومقدسة، ومقدسة مأ وهدوم الخروج

 .مالبسها والقلوب التي ترتديها
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 لة ليصل إلى سيوةيلقد رحل اإلسكندر مسافة طو
ينسخ م يرد أنل. ا لهلإلله وينصب نفسه ابنً اليبني معبد 

هلة، فانتقل، به إلى هذا المكان البعيد، له في المدن اآلاإل
يقية ليست هي المفاجأة الحق. لرحلة ستقل سطوتهوفي ا

لنخيل التي يتوسطها م، بل مساحات االمعبد، فهو مهد
. خر للروح غير لون الطميآوة عالية؛ لون بالمعبد على ر

 أن عندما نظرت من أعلى الجرف على الواحة أمكنني
األصفر : ا تفصل بين لونينأرى بوضوح خطوطً

 .واألخضر
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سكندرية ا عن اإلة التي قطعتها بعيدفكانت المسا
كان . جساد أحبها أو أكرههاأعيش بدون أر ون أفككفيلة أل

الفارق بين المكانين، ليس عمق التفكير الذي يتولد 
اعر المش بالمسافة، بل الغياب المادي ألجساد وكتل من

آلخرين غير بحت عن غياب مادي لأكنت . تحيط بي
 .طول زمنهيعرف كم كان سأغياب مؤقت لم . الموت

 كرض التي أتحررى األوكما تعمدت أن أتغافل عن اهللا أل
كنت ال أريد أن . سماوي بدون ضوء حعليها والصبا

مر خوفي من ثأن يستألحد  حتاجه، والال أ ءفدأحتمي في 
شفها كلها، وما تر موجودة، لم أكالجسو. ن أحبهأأجل 

أحاول . ة نوعية، من فصيلة نادرماءزالت صالحة لعبور د
ا لن يتم إال بعد انتقالنا شافها جميعأخرى، واكتفي أماكن 

، بعد أن ي بعد تحولَإال. الكونيكمادة حية في هذا النسيج 
النسيان ويطفو على بعث مجتمع الداخل من الموت وي

ليست مقايضة من أجل .  مختلفةنلواأسطح جسدي، ب



ب ئ غاثجود ثالالحب ولكن تسليمي بهذا الحب سيفرض و
" لطبقتي "ر ئوقاع الب. يقا االلتزام األخالذبيننا، ليرعى ه
. انه مكأحبه، ما زاال قاصرين على أن يحالَّوكل من س

، ا بعيدا، مركزا، مختاركتهديد دائم وكأنك توجد لجسد
عثهما كلحظة داخل وطفولته وب الووإن كان من قبل ه
ن من  ليخلصك؛ فهو اآلاا خاصهلوجودية تختار فيها إ

لم ينضج الخوف، لذا لم . صميم المخاوف التي حاربتها
. يعنيني من الخوف ما ب الذي حاربته ألحددئينضج الغا
: قبلي لحصر هذا الغائبين من سأحبه كعهد مستبوبيني و
قه، بعالمات من تطابق فساح مجال بيننا لتحقإالشاهد؛ ب

قبة والسهر على انا، بتنظيم ومرينا وجسديقارب روحع
لن تجد الذات . ةالخوف في صوفية جسدية، وأكثر رحم

 للتمرد، فقط ا صاعداو خطأها جاهزة، المتمردة طبقت
وأخشى أن أتحول إلى . لتوسع من أرض وجودها وتعمقها
 .ذات طبقية، بالخوف التقليدي للطبقة
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. ا بالنسبة لي، بعد موت أبيضويأصبح الموت ع
ز عاطفتي للفقد تجاه أمي، بتخيل ال حياتي كنت أركِّوط

لقد فاجأني . ليفضاء هذا التخ موتها والدموع الهاربة في
أبي بموته ولكنه سمح لي بمسافة سنتين من المرض 

ا لحنيني صبح هدفًأفقته فيهما، ووسعت له من قلبي، ورا
ا رك لي بعضلقد ت. ي؛ حنين بدون سفر أو خطاباتالنقد

امن كتلته، وكنت معرضا، وأفقد معها  ألن أفقدها تمام
ون مسافة كليس في كل وقت ست. للمحبة اا عضويقانونً
ز ورد الكتلة وتدخل في شبكة من الرمدة، لتتجيقصاء مفاإل

واأللم األقل، ألنه في المسافة قد تضيع الكتلة وتخرج من 
 الفضاء، في الفضاء فيرتك وتعيش بال جاذبية مج

هناك مجال للفقد يحفظ . الغامض من جسدك، كإلة غريزي
، ويحفظ  وورثتهت عليهبالكتلة وتاريخها والمعنى الذي تر

 .هلأللم جدوا
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الشارع وقال أنه يشبه استوقفني رجل عجوز ب
في بعض المقاهي التي أرتادها ني رآعلي، لقد 

ا يعرف وأيض. رية، ولكنه لم يلفت نظري هناكسكندباإل
بعض األشخاص الذين أعرفهم؛ أبو اليزيد صاحب مطحن 

ية، ئد المسائع الجرائ على محطة الترام والحالق وباالبن
ي هو لذي أسكن فيه وأحد أقارب أمانه مولود بالشارع أو

ال  نيكو"هني شكله ببش. الذي أنقذ حياته وهو طفل
نيكوال . "مكنةفساد األ"اية صبري موسى ي رو ف"المأساوي

ليعالج  ترك وطنه واستقر في صحراء البحراألحمرالذي
ا ليعالج مراض الذهب، وأيضأصها من الصخور ويخل

كان، . به من أمراض الحبقليخلص لساته مع زوجته، أم
من الذكريات جعله يجازف ا عم محمد، يحمل معه وطنً

يضاء رته البش مع ب؛ المدينة المتوائمة ةريسكندباإل
ا لفندق، ودعاني مدير"  سيوة"وأصوله األجنبية، ويستقر في



كما قال وسأقبل "  الحقير"يلإلقامة فيه وأن أترك فندق
 .عرضه في سبيل أن أفتح هذا الصندوق األبيض

 
لد به، ذكرت له عندما ذكر لي اسم الشارع الذي و

 زمن سة لهذا الشارع منذسؤألنها م لة أمي،ئاسم عا
كل طفولتي كانت . ة أبيلئلم أذكر له اسم عا. يلوط

لة أمي، حيث نسكن في بيت لهم، وفي ئمحاطة بعا
. ي من البيت كانت تقيم جدتي وخالتالطابقين المتبقيين

 من األقدام المتبادلة فالآوشهد السلم الداخلي في البيت 
ه يطلقون ؤ الكبير كان أصدقاحتى أن أخي. وأطباق الطعام

ي أني في أك". أحمد خالد" منبدالً"  أحمد جميعي "علية
ن أو أ. ظة محتاج لطبقة أثور عليها وأيضا لتحمينيحل

تناقض . التغيير نفسه قابع في فراغات منسية لهذه الطبقة
فج ولكن التناقضات الحقيقية لن تتوفر ببساطة، وأيضا 

" التي تترك الروح على شفا المرارة . قيةيورات الحقثال
رمكر الالس". 
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.. ة تجمعك باآلخرين، لكي تكون كتلة في مجر
داخلك ويكون الموت . اتهذا بمئا قاموتً رحكثر من بأب

ألنه . اا صافيقنعته؛ موتًأكعضو أصيل بانفصاله عن كل 
الموت . ليلم والتخزة التي لم أستمتع منها سوى باأليالغر

ت هنا والم. اتنه تعدى القشرة الخارجية للذهنا فضيلة أل
نجزت أحاسة جديدة، ألنك ضافي، عضو جديد لإبناء 
 السوداء بينك وبين موت ةا سيكون عبور الفجوذل. كتلتك

ا، أو حنينًاآلخر أو محبته، لن يكون تراجيديا، بل ا صافي
 . لتكتمل، سيكون أول شروط المحبةا وجهدعمالً

 
عطش تساءلت وأنا أشرب من مياه العين بعد 

حب أبي في طبقة أهل لم : وأغسل بها وجهيطويل 
معناه عدم قدرتك على منع حياة مجهولة من ذاتي؟ الحب ب

 هل طوال .عخرين من أن تدخلك ألنك ال تملك أي دفااآل
ية زرعها بالصدفة في ئا لم تنم بذرة عشواثالثين عام



و بسرده أ وهو يدخل علي بالمالبس الجديدة صباح عيد
 لحكاياته مع الفتيات

جامعة ليخفف من صدمتي الالتي أحبهن في ال
جلها أقدمت على أجاه فتاة لم تحبني ومن تالمفتعلة 
 وجهه تحت النافذة أو بصباح حديث ترك فيه. االنتحار

ها على وجهه، ئ شجر الحديقة من وراكوالضوء، وتحر
وفي الزمن الذي تعديت خالله . عةيإلى الطبكأنه يرحل به 

من فوق  ا تمامفكان الماء قد جر من حاجز وذكرى؛ ثأك
 .وجهي
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 والكراهية، هناك مستوى ما في أي تناقض الحب
سيس أرض للذات لتثرثر منها، أوفي أي فقد؛ صالح لت
لى وسط ز، لتحافظ عوات والرمموتوحد وتستبعد بين العال

ا، المهم اآلن هو المكان ب تمامفقد خيط األلم ي. تعيش فيه
ه فيه، أي مستوي للتناقض يمكن أن يرد الذي يمكن أن أرا

. كر جديد لتذَّث كبعوالنسيان ليس له معنى إال. إليه زمنه
ا ا على الماضي فقط ولكن أيض ليس موقوفًثالبع

ا ولكن رموزه ال ب الحسي مفقودقد يكون األ. للمستفبل
ضوية الرمز، ويظل زمنه؛ كتلته تموت، قد تختفي ع

، يءمض حق، بتواقت خرى؛ الذي لو عبر بتذكراأل
ا بح الذي مات، ولكن با في األ حبيسل. ستعادله الحياة

ه ليتواقت مع تاريخية يتخيفي، في تحضير الجسد بتار
فارغًإنسانية أشمل؛ كي ال نهدم بناء كي ال اا ومجرد ،

ن نقف أمام المادة ودون أن نتعداها إلى أنتحرر دون 
منها، ا ه وليس مجردأن يحضر اآلخر بقوت. مركزها البعيد



 والتي كانت هامة في هالتي لن تثبت، فقط، مشاعري ضد
 .اآلن أنا وهو وليس أنا فقط. فترة ما
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، ث الحديي يمتلك منطقة للفرح ف"عم محمد"كان 
كان هذا الفرح هو . ول لقاء معهأفي  أو هذا ما بدا لي

هي المنطقة . يق عابرالتوحد مع اآلالم بواسطة صد
الضعيفة التي يدخل منها اآلخرون والتي تعني أن هناك 

االآا لم يتم الحديث عنها بعد، آالماقم ويعاد فزالت تت مام
، ما زالت هناك االظالم لم يسدل تمام. ها من جديدؤبنا

 ال ي الحديث عنها؛ الذات األمل، التذات أخرى لم يتم
 .النسبة لعم محمدب تتحقق إال في وجود آخرين 

 
؛ توافق  ط مع آخرينيوألني رضيت بتوافق بس

مشروط، كانت سيوة هي المكان الصالح لهذا التوافق، 
دع وأل. لتواطؤ ليس مصدره الخوف بل التعاطف المتبادل

ناك ن هج، حتى ولو لم تكئهذا التوافق يصل بي إلى النتا
هذا . نماكن وأشخاص محدديأثار عالقة بنتائج، ستبقى اآل

 ا في قلبي، إن كانمثقوب اءالتواطؤ معناه أن هناك جز



ة؛ كباب موارب لن ربا سيمرر التجب فأيضئسيمرر الشوا
اه أن ا معناربون يكون مأ. يتسلل منه، فقط، اللصوص
القلب لم يكتمل، وسيظل مهدا، وفي أي لحظةد. 

 
، ا، والذي لن يكون واحدر المنتظرئسيدخل الزا

نعم . وي؛ صديقي الجديدساأ المو نيكوال أ"عم محمد"
نه ابتسم في وجهي، واالبتسامة في هذا المكان صديقي، أل

، ليس صداقة لن تدوم طويالً. سوى الصداقةالبعيد ال تعني 
سكندرية وال لضيق ذاكرتي من أن تحمل لعودتي إلى اإل

 .آخرين
 

ه لهذا المكان ئعن سبب مجي" نيكوال"عندما سألت
ة ومن زوجته التي نيا من المدبأنه أتي هارب نيالبعيد، أجاب

ة والموت، والهروب من نيالقة خفية بين المدع. ماتت
أرض بدائية؛  ة هروب من الموت أو مواجهته علىنيالمد
 لنفسه سر الغموض فشأتى ليك. لد فيهارض التي واأل

غموض كشف هذا ال، وفي طريقه لةالذي يحيط بسيو



ر، فبعد موت زوجته ي تغلقد. كتشف نفسه من جديدا
 دواءه انخرط فى حياة المالهي والخمر، أصبح الخمر

قذته منه زوجته خالل فترة أنالجديد، سلم نفسه لضياع 
.  للحفاظ على اتزانهاوبعد موتها لم يجد مبرر. زواجهما

تعلق بها؛ الذكريات وثالثة ة يمكن أن يشولكن هناك ق
لذكريات هي المكان هذه ا، " نتان تشبهان أمهمابولد و"أبناء

ثر بالخمر، المكان الذي مازال يلقى تعاليم يتأالحي الذي لم 
ن يوضع أأن يتضح إال بعد ولم يكن لهذا المكان . زوجته

ي، يوسع من رقعة المكان يزكبر غرأفي سياق مكان 
 .األول، وكانت سيوة أو هكذا تكلم

 
والطفولة .  جديدةراٍضكل تخط هو اكتساب أل

. زيتهائفظ منها بغراترض الجديدة التي تحي األكتابة ه
كانت .  هو سالم مع الماضي"عم محمد"التخطي عند 

سؤاله وعند . ه عند الحديث عن بناتهصأمومته طافحة خا
 !عن المستقبل الذي ينتظرني 
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 " المنطقة الضعيفة في الصحراء، هيالواحة هي
 ." الضعف التي تفصل تكوينات صخريةامتداد خطوط
 ت من جبلبلجبال تحيط بالواحة، وعندما اقترسلسلة من ا

ل للحمرة لطبيعة المعادن ئن ماونه، للور ي تغ)دكرورال(
يستحم فيها أهل  مباشرة عين هؤو ورا .التي تسكن فيه
 على حتى في الشتاء، دليالًة، ئا داف مياهحالواحة ألنها تمن

  تفقداه لها جذورقريبة من سطح األرض، لذا اليأن الم
ريب قنسان هنا اإل. علىأحرارتها أثناء رحلة الصعود إلى 

 .لالفاا الماء وليس ! رضمن لب األ
 عن االماء تحركت طبيعته، فراسخ، بعيدوب

ن تكون جذوري أإني أتذكر من أجل . المعادن الملتهبة
ية، جذور من أجل التنقل ئريبة مني، مئل النباتات الماق

 .والتضامن مع حركة الهواء
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 ةرا للمياه حولها دائ عينًففي الصحراء ستصاد

رة أخرى ئرة أخرى من النخيل ئم دائمنت، ثم داسمن األ
هولة يمكن ر محكمة لوتيرة الصحراء، وسئ دوا.لبيوتامن 

التعرف على بذرة أول بيت وأول نخلة وأول قدم عبرت 
ة الزمن يبسهولة يمكن تحديد هو. االجتماعينصف القطر 

 العروسة التي تستحم في مياه العين قبل ٍرمركز عاألن ال
؟ لتصل نصف  زواجها لتؤمن جسدها بخصوبة أرضية

رملة التي مات واأل. طر الخفي بين العين والبيوتالق
ا، تقضيها في ا، تظل في بيتها أربعين يومزوجها حديثً

طح غرفة مظلمة تستأنس فيها الروح الميتة لتطفو على س
حة زوجها وتتركها هناك، ئلى العين براجسدها، ثم تذهب إ

ورغم كل األرواح التي تختزنها العين تظل . ليعودا اثنين
 .شفافة، لقدرتها على النسيان
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لعب مع أصدقائي بدون دواء أكثيرة كنت  اأحيانً

زمة الصدرية األا فاجأتني يوم. يؤمن نتيجة هذا اللعب
الكنبة لمدة ي الواسع وتمددت على تفصعدت إلى بيت جد

 من روح ط قليالًوبين الحين واآلخر كنت أنقِّطويلة، 
تناوله، كان هو العالج الذي أالنعناع على كوب ماء و

وصفته لنفسي وكان عليه أن يشفيني، اخترته ألن كلمة 
ع نت تدل على روح رحبة يمكن أن توسكا" روح النعناع "
مة بعد تالشت األز تيي وتؤمن لهما الهواء، وبالفعل ئر

لم تخرج الكنبة . عدة ساعات، فقط إليماني بروح النعناع
ال الصوت ونها وال المسند الخشبي وال لمن ذاكرتي و

ا عن ثقب ها بحثًًتقلب عليأالذي كانت تصدره عندما 
 القناع الهش الذي تسرب منه ة هيئكانت الر. للهواء
أن أستغلها كمكان للضعف وحاولت بعد ذلك . فالخو

ا للتحرش وأيضو االعتراف في كتابتي، أالجميل، 



لم تكن مؤهلة لتقوم ا، ا هامًئباآلخرين، ولكنها لم تعر شي
 أي رغبة ولم أدخر بها. وى منيقنها كانت أبهذا الدور أل

ة و أي رموز حية سوى الحاجسوى الرغبات المسلوبة، 
 .صدقاء وهم يلعبونللهواء والنوم الطويل وتخيل األ
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ي الباب المنخفض الذي يقضي إلى على جانب
، على سزيريوأ أشالء يسفيها إيز غرفة مظلمة جمعت

: ا لكل منهماشاهدت رسمسرير حجري يتوسط الغرفة؛ 
 عضو له لون  حي ومحتشد باأللوان، كليسجسد إيز

تحدده من الداخل،  فال ألوان يسخاص، أما جسد أوزير
طوط دة خمي منتشر كطبقة شفافة فوق عحفقط لون واحد ل

ت التشريح الداخلي غلأمتقاطعة بطول وعرض الجسد، 
وحولته الى مسطح من المربعات الهندسية كالتي يستخدمها 
األطفال؛ إلى رمز لن يسترد عضويته إال بتخيل 

 .الصحراء
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جنبي تمنيت ت جواز سفر جاري األهدعندما شا
. تلفكل صفحة فيه ختمت في بلد مخ له،ثمتلك مأأن 
سيدني بواتييه في فيلم  امئودا. ز موسوعة لألختامالجوا

 قد زار ه فوجدوهر؛ عندما فحصوا جواز سف "األب جون "
كان . فيتنام وكوبا وإفريقيا وكل المدن المعذبة في العالم

. ياإلنسان الصاف!  يريد أن يكتشف اإلنسان المضاد للتقدم
يها بأ فنة االستجواب وتظل اللحظة التي تظظل حديثه لحيو

ا بنهاية العالم، ألنه خالل تلك الرحالت استخلص قانونً
تعامل مع العالم كنبي قد يكون . ة هذا العالميبعدم استمرار

باب هذا التدهور، بالمعرفة، بأن قد أنقذ نفسه بحمايتها بأس
نسان  مختلفين، ولكنه لم يحم اإلاتًوختار لنفسه حياة وما

سافات م يقلق فوعندما سجنوه لم. الذي سافر من أجله
كبيرة يدخرها في قلبه، وفي اللحظة التي شعر فيها بنهاية 

 الهواء يتزايد ثالعالم أراد أن يعيشها مع الناس، حي
والمالبس تطير، والطيورتفقد صوابها، بينما هو في 



الزنزانة يجهز حقيبته لرحلة أخيرة، وبالفعل تفتح الزنزانة 
ن بقوة الكتاب أو يجدها مفتوحة وينحني له حراس السج

 بالنقوش يءقدس الذي يحمله، بجواز سفره الملالم
واألختام، نفس غموض الكتب الدينية، ككتاب مقدس 

ر في يسيو. "السفر" هكدين جديد اسميشهره في وجوههم، 
يجري، لقد تحرر ولكن بألم ا الشارع بهدوء ويتأمل كل م

 .صارم

افالكتش لونه هكسيدني بواتييه وألنه أسود، حر 
لكل واحد أن يكون له قاعدة . في العالم التمييز األشمل

العالم، ليعيد "اضطهاد يتحرك منها ليكتشف االضطهاد في
التوازن الى مرضه الجغرافي أو العرقي، والذي ال شفاء 

.منه
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باته، التحقق الوحيد للجسد، لتماسكه الوهمي، هو لحظة ث
اعره شفي حجم مم في كتلته وئأما بحركته فهناك تغيير دا

ك في التحر. الوجود إلى مكان أرحب وانتقال بفكرة
. تتحرك معه كتلة البشر لتتفرق، ولتتغير المشاعرتجاههم

 الًيفصح قلد أكثر من مسار أي ية يأخذ الجسفخالل المسا
تواطؤ . عن قانونه الداخلي ويصبح من السهل الفرح به

 "سيوة "إلى سكندر لم يأت اإل. ي بين المسافة والقلبخف
 المسافة الطويلة اللا، جاء ألنه كان يحدس بأنه خثًعب

ير غقل ستتو على األلهة أخرى، أآلهة وتظهر آستختفي 
 .إله وحدته: له الجديد أن يكون هو اإلب؛ فجرةكثافة اآلله
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ا مخصص للعمال صباح شرة العاتىالمقهى من السابعة ح
صباح .  في الواحةجة العملضين عن حائالصعايدة الفا

 متدفقة من ون فيه ذاكرتهم بشحناتئ، يعبن للمنسيي
ل منذ بدايته وكل الكالم محم" لمكانهم األو"الذكريات عن

ا بالمصادفة قًسيجلس بمقعد مجاور لهم سيكون صديمن 
ا ألسرار سيخصونه بها إما بالحديث أو عندما ومعبر

كل من يجلس.ا إلى األهليطلبون منه أن يكتب لهم خطاب  
الذي لم " اجحج"ومنهم . ةًا طيببجوارهم البد أن يمتلك أذنً

ية أسرار، أ ولم يخصني بايطلب مني أن أكتب له خطاب
ا عرف بأني من موعند. فقط كان يريد أن يتكلم معي

 ؛ ولكن الكلمة عنده لها "أحسن ناس" سكندرية بادرنياإل
 في مئي وهو نابفقد فاته القطار الحر. معنى خاص

حطة ما بتوصيله إلى بان متطوعشانتظاره، وقام أحد ال
، الحادثة هيذكر هذ. ، المحطة التالية للقطار"سيدي جابر"



مكان ترتبط بذكرى بكثير من الحب، وذكراه عن أي 
 عدنيأعتقد أنه كان ي. دم له المساعدةقنسان إجميلة، ب

لك،  ذكي عنى بعدحلية ويكون له الذكري الجميلة في سأل
 صرأو. تيالتالية والتي تمنى أن تكون الكوطته حي مف

المشروبات الكثيرة التي  ، بالرغم منبدفع الحسان يأعلى 
عن يوم  ا منه أني سأدفعها ألعوضه بشكل ماتناولناها، ظن

 . للعملدمفقو
ي أحد ف ةً بعد ذلك كانت صدف"اججحب"كل لقاءاتي 

ع، ق الموابة نصف نقل في طريقها ألحدالمزارع، على عر
ا مع الشيشة وبراد ل وهو متوحد تماميعلى المقهى في الل

الشاي، لم يحاول في أي مرة التقت فيها يدانا بالسالم أن 
يل الذي دار بيننا يقحم نفسه علي واعتبر أن الحديث الطو

من سيوة؛ استوقفني  في يوم سفره إال. فعلى المقهى كا
لنسيانه من  اوكما لم يكن حزينً. عنيدمن الطريق ليو

ا لمغادرته سيوة ولضيق الرزقا لم يكن حزينًالعمل؛ أيض 
ساس لم تكن له طموحات األببها، كأنه أخذ منها ما يريد، و



مكاناته إل له طموحات حسب مكان يفصكبيرة، كل 
 دورزقه، وحجاج سعيد بكل بلد يعيش بها، المهم أن ال يعو

رى أخاه ويعود وال ي ايته المنيا، أن يظل مسافرإلى قر
 !لة يالكبير وال زوجته الجم
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طع رحلتي، قة ويسكندرلى اإل بالعودة إافكرت كثير
 المكان البسيط ذافي ه. سرعان ما قهرت هذه الفكرةولكن 

ت، ال توجد متعة سوى مراقبة آفاجالذي ال توجد فيه أية م
. الًيخرين لن يغلق أمامهم الباب طوآاتك في حضور ذ

 ذاتك تضيق وتيأس من الرحلة التي قطعتها وأنت ترى
طوال حياتك لتحرك جدرانها ولو لبضع سنتيمترات، 

رأسك، لتحصل على تهوية لينفتح الباب الذي تركت عليه 
ة أفضل من كل النهارات التي تعمدت أن ءجيدة وإضا
 .اتبخر العرانب البحر ومن الجانب اآلتسير فيها بج

خرى ترصد تلك الذات  أخر، ذاتآولكن يظل هناك أمل 
أمل . وأن لحظة اليأس لن تحتلها ذات واحدةالضيقة، 

بالتعدد، وأكثر من ذات تتحرك بدون نقاط تتوحد فيها؛ 
راضي سيم يلخص رحلة العداء والحرب واألوفي أبسط تق

 من المستقطعة، والحراسة الليلية والعالج الذاتي بدالً
بة ذات مراِقالحاجة إلى طبيب أو مجتمع؟ أكثر من ذات؛ 



، هة هذيقطعتها كانت لتصفوالرحلة التي . بةوذات مراقَََََََََََََََََََََََََََََََََ
إضاءة ميتة، ببة، التي تعيش فيها الجذور الذات المراقَ

 ثابتة لطول الزمن الذي تربت والتي ال أملك فيها أراٍض
أرض خالية بلها قافيه، وكل أرض أقتطعها منها البد أن ت

ألنظمة ا من كل اتخلص نهائيأحتى . فرح أحوزهامن ال
كل لحظة حاضرة للوعي هي استقطاب . الداخلية للتجسس
تقبل، سالم بين أندادسملا لللماضي وأيض. 
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 اخرج نقود وأنا أضع يدي في جيبي ألادت كثيردتر
ارتي لمتحفه الخاص الذي جمع زيلشريف السنوسي مقابل 

" تراث"من السهل أن أسمع هنا كلمة. يوة س"تراث"فيه كل 
ا كن لفرد واحد أن يحتفط به أو يجمعه، وهو غالبيمو

عام والزينة والمالبس، تراث األدوات المستخدمة في الط
 األجانب، وحددوا كذلك النقطة التي يرجع إليها أهل حدده

ا التراث هنا واضح تمام. الواحة ليمسكوا بخيط هويتهم
كايات وال للتعارض فيه وال للحومادي، والمكان للغة 

 أن التراث حسستأ" وسي ريف السنشولكن مع . معه
 يءيعه لي، يعني له الجزء المضبيعني له أكثر من أن ي

شخصيته وبدونه سيفقد وسيلة، غير الكالم، للتعبير عن ي ف
ان متحفه هو المكان ك. نفسه، هو تراث شخصي له

المقهى هو المكان ، كما أن اتعرف عليه جيدأالمناسب لكي 
 .الجيد للصداقات العابرة
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ده ققاتي مع الناس، هذا ما أعتأنا أسير بال نظام في عال

يتي حساسية عالية؛ ئكسب تلقاأحاول أن أو. عن نفسي
علني أتوجه للفعل دون أن أفكر فيه تجبوصلة عضوية 

ا تخطئ البوصلة ولكني أشعر أن الحظ معي، أحيانً. ايرثك
. ة من األخطاء الحية ستكتسب البوصلة مناعةوعبر سلسل

البوصلة توجد في الذات المراقبة؟ معقل التغيرات، في 
ة؛ كما تتحرك يأعماقها المظلمة، حيث تكونت الحساس

 ةاألصوات في فضاء حنجرة الرجل العجوز، الحنجر
كون مالمحها قد تة، لتقبض على الكلمة، والتي سبالمثقو

 سياق كولكن أصبح هنامحت في تلك المحاوالت، أ
 .هئ وحركة أعضاشللكلمة، حتى ولو كان الصفير الموح

 
اه وتصل بسوادها أول القلب؛ تجالعين على أكثر من ا

من آخرين ومن الحاضر النقدي واألضواء التي تتخلله 
 الصعبة لتتم الرحلة، ليس فوق ةضاءأحالم ممكنة وهو اإل



أملك كل ما با يئن الحنين الخالص، وإال سأنضم نهامياه م
 مع ةيفة من الظالم، متوحدث وأصبح طبقة كرةمن حرا
 .الجذور
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هناك تاريخ غامض أسقط من ذاكرة هذه الواحة، تاريخ 
من الشتات والفنون المؤقتة التي تتسق مع الصحراء 

اليمكن أن تكون العين هي المركز . والزوال الذي يهددهم
ير من ثالثابتة وقبلها كقد تكون العالمة .  بهاخالذي يؤر

العالمات التي استهلكتها الرحلة في الصحراء، وتاريخ من 
 أن هذه قوال يمكن أن أصد. غانيالطقوس واللغات واأل

المساحة الجفرافية الضيقة هي التي صنعت وجه هذا 
رى غير يت الطمي، هناك جغرافيا أخب الرجل العجوز، أو

قد تكون . فخر في الخلآخرى ومركز آمدونة، ورحلة 
كثر من أا استراحتهم في هذا المكان العابر أخذت وقتً
نوا بيوت بالمعتاد، استأنسوا فيه الظل والطمي والنخل، و

هم الكانتهى، قد يكون استهاتهم ن شتأسمنت ليصدقوا باأل
 من حيويته، من اءنخل في كل صناعتهم، ليستقطعوا جزلل

 في أدخلوهل وخلوده، ليؤكدوا استقرارهم بخلود نباتي، ب



مجال الموت، كشاهد للمقابر ليرفعوا موتهم من مرتبة 
 .العدم
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عن صورة يحتفظ بها " عم محمد"عندما سألت 
ولكن السؤال مر صدفة على . لزوجته الميتة أجابني بالنفي

بضع ذكريات، فبكى بعد فترة قليلة من الوقت، بكى بكاء 
التي نجحت في ا، يكفي أن تسقط دمعة، ألنها هي خفيفً

عبوركل الموانع التي بنيت أثناء رغبته في الحياة مرة 
 عن مدار ثفي الفترة التي سبقت البكاء كان يبح. أخرى

لم يبك من زمن، كما أخبرني وهو يخرج . حقيقي لدمعته
كل موهبة كانت تدعم حبه لزوجته، الكنز آمنديله، وبدأت تت
ي الموهبة ين يحته بنسيانه جاهد أأعندما فاجالذي فقده، و
لخمر، ا تخلى عن كل مواهبه؛ األصدقاء، نأالقديمة بعد 

تي إلى أست" صديقة"ذكرت أمامه اسم. السفر، والضحك
سيوة، ذكرت االسم مرة واحدة وضمن سياق غير هام، 

نه أ ك قبل السفر، بحٍسا وأعاده عليولكنه تذكر االسم جيد
معهال فترة وجودي و لها عاطفة طنيعرفها، أو كو. 



ما يحمله اآلن في ذاكرته هو بضعة أسماء، ذاكرته تعيش 
ها الكاملة على التجربد، تا، بطاقامختلفً" ااآلن مسار

،   ١٩٧٧  رجب٢٧صباح  "اة زوجتهف وخرقام، كتاريباأل
خرى، ألا خالتواري وألنه هو الحقيقي فقد سحبه على كل

لم "  ١٩٧٧  رجب٢ ٧"ا يضأكتاريخ زواجهما، وهو 
 او أحاسبه، ألني أدركت أن التاريخ الحي هو تاريخ عقبأ

 لقد طابق بين. الموت، وأي أرقام أخرى المعنى لها
على هذا البناء المجرد االتاريخين، ألن أحدهما كان زائد

ها في هذا المكان تعتمد لكن حياة جديدة بالفعل بدأ. للعاطفة
ع لى صنعا ضئالتجريد، ولكنها تمتلك فاان أو يعلى النس

ه، والتنازع مع عالقات وإدارة فندق وتطوير الخدمة ب
خرى لجذب السياح، وللجلوس بمنشة أصحاب الفنادق األ

د بجانب فنجان ئراءة الجراقالذباب على باب الفندق ل
صور، أ نأ منه حة إيطالية عندما طلبتُئالقهوة، ولتقبيله سا

وتقوم أيضاحةوة من أهل الا على السخرية المر. 
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كل ليلة في المقهى يتجمع العمال الصعايدة، بعد لعب 
 وعن  ليحكي لهم عن األنبياء"عم عبده"الدومينو، حول

هم، ئانا يتواطأ مع أخطايحأالجنة، هـيشركهم في الحكي و
لعدم معرفته، أو لغرابة المعلومة أو هذا أسلوبه في جذب 

يقضي طوال المساء في المقهى، كغريب استقر . الناس إليه
في الواحة يبحث له عن أهل، وكلما رفعت عيني تجاهه، 
يحول عينيه لمكان آخر، وألن نظره ضعيف ونظارته 

و ه بطيئة بما يتيح لي أن أضبطه وهن لفتتوسميكة تك
 .يراقبني، فعلها عدة مرات حتى تعارفنا من بعيد

 يكة التى تجعله فقط يرى الساعةموبالرغم من النظارة الس
رين ئلصالة؟ إال أنه يسمي السااى ريب لينهض إلقمن 

ويبادرهم بالسالم ويدعوهم للجلوس لتناول الشاي، ولم 
ى موهبة تتفق مع هذه المدينة، بخبرته وقد نم. يحدث مرة

حة جميلة ئأثناء جلوسنا رأى سا. في أصوات أهل الواحة
قالها كما يقول  "الدبابير كتير"طلق تعليقه أتسير بمفردها، و



بنية . قيقصد أنها ستجد من يلسعها في الطرا، ويشعبي مثالًً
السياح، ولقلة السياح و دئجديدة تظهر في الواحة؛ صا

 .النسبية فهي ال تتطلب مواهب كثيرة
 

 بخطوة يضم يديه بجانبه، ويسير" عم عبده"عندما يسير
مع إيقاعه، كأنه هو رفيقه في اعسكرية منتظمة، متوحد 

د في الشوارع بالرغم من السير، فلم أجده يسير مع أح
ا مئا بمفرده، ودامئين في المقهى، داه الكثيرصدقائأ
مجهول م بشخص ئخطواته السريعة كأنه على موعد داب

وسيطلعني . يته الفارغب في رو ينتظأسيقابله في الشارع 
 . كلهاهب هذا الفراغ في بيته وفي حياتببعد ذلك عن س

 
ومن حكاياته هو  " عم عبده" الوحيد الذي كان يسخر من 

فقد أي تمييز خارجي بين األشخاص وبواسطة  "عمار"
اليعمل واليمتلك . وجهه فقد أي محاسبة ممكنة من أحد

يتنقل بين المقهى واألرصفة في أي وعتها، اا لزرأرض



ساعة من الليل أو النهار، تجده في كل مكان ومع أي 
ن وله الحرية أن يشتم اآلخرين ويفرض عليهم أ. عمتج

نه يقدم أشعلوها له، بدون أن يشكرهم، كويجارة ي سهيعطو
ا ضخمة، سأا للغاية ورا قبيح وجهكيمتل. ا لهممعروفً

نه يمتلك رأس مال يحق له به أتندر عليه، كيويعرف هذا و
. أن يتعالى على اآلخرين ويجرحهم ويبصق في وجوههم

وجهه أكبر من. اعندما سألته عن عمره، قال ثالثون عام 
ضاع والده شهادة أره القبح، لقد بهذا السن بكثير، أو ك

ا ال جذر له وعندما سننوه نسوا بئ سارهميالده وأصبح عم
عشرة أو خمسة عشرعامالمهم أنه .  على رغبتها بناء

 الجديد، هرعامل مع عميترف بهذه السنين المفقودة وتاليع
 عمار لن يحتاج. خالص تامإومع شهادة ميالده المخترعة ب

هل . نها موجودة بفداحة في وجههبة يكونها، أللذات مراِق
ا؟اكتشفها حق 
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كرونه ذلى سيوة، الجميع يحة إئدخول أول سا       
 والطازجة التي سمها، وكذلك بقعة الدم الكبيرةا نويتذكرو

لي، ويحدسون ا في صباح اليوم التءةوجدوها على المال
اة، لمعرفته لقليل من اللغة فاعل الذي أسال دم الفتبال
ومن يومها يحرص الصبية من عمال الفنادق . زيةيجلناإل

على فحص المالءات في الصباح، ويتندرون عليها في 
لن، جنس مكشوف أصبح هناك جرح مع. مساء المقهى

مكان قدر اإلبو. الخارجنه أتى لهم من يهدد أهل الواحة أل
وارع شعن مكان حدوثه؛ عن الفنادق والم ن نساءهويعزل
ارع ش بحركة الالطًختا مح الجنس خارجيبأص. بيرةكال

المقاهي والمحال، وبدقة والبيع؟ بحركة البصر الممتد من 
. س مدى توغل الرغبة فيها األقدام النسائية لقياةفي معاين
ح معزولون، وكذلك من يتعامل معهم، امكان السيبقدر اإل

 جماعة منهم للقيام بهذا الشر الذي البد كأنهم يرشحون



ين من أهل ميتهم من الصبية الصغار أو المتعلمنه، وغالب
 .الواحة
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وبيكا من أمام المقهى، في طريقها  رعد مرورب

ة مرات لى الفندق، الطريق الذي تقطعه عدمن المطعم إ
سلمت شهيتي للتعليقاتأ وبمالبسها الواسعة؛ ةًا، حافييومي 
ارتها السابقة يتي تدور حولها، وكيف أنها ختمت زال

من  ا سيويابخرج البوليس شاأ بفضيحة، عندما للواحة
غرفتها بالفندق ومالبسه من وراه، وكالم عن عبد اهللا 
صاحب الفندق الذي يحبها وأنه السبب وراء ترتيب هذا 

 .اللقاء
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تي ، يعمل بالشركة اإليطالية ال"رف شأ"المهندس 
له عالقات جيدة مع . من العيونتستخرج المياه الجوفية 

كل أ يٍحا بصحبتهم، على الرغم من أنه ملتجانب ودائماأل
دة، وحريص على ئين ونظافته زاكأمامهم بالشوكة والس

قميص ملون، بحالقته التمايز بحركة غير طبيعية، ب
وس، في الليل، ، وحريص على الجلاشعررأسه تمام

تجمع فيه  وهو أهم مطعم في الواحة، وي"بمطعم عبده"
ا لهم عند ا واضحون هدفًكيرستقراطي؛ لالمجتمع األ

السؤال عن أي شيء، وكذلك لتبادل التحضر المفقود في 
أثناء سيره في الشارع يضع . خلفة من العالمتتلك البقعة الم

عه،  أصابف جيب بنطلونه ويهرش مؤخرته بأطرايده في
 كان من الممكن أن .خرةؤا ليست مياكة متعمدة، كأنهشب

ر سريع يعوض كل طمح في استقراأ كنت يأكون مثله ألن
ل ص تخرجي من الجامعة؛ في أن أحتالسنوات التي سبق

ظيفة بمرتب عال في شركة أجنبية كل طموح على و



وألني . اي بامتيازولة في التفوق والذي حققه أخئالعا
ي كلفة قريبة من طموحي، جاهدت حصلت على وظي

أحافظ عليها، على توازن مصطنع الزمني فترات طويلة 
 " طبقة"ازن طبقي في وقت لم أدر فيه كلمةمن حياتي، تو

جه كل اللوم لطبقتي ومدى تأثيرها على سلوكي فكنت أو
ا، وكيف ا اجتماعيأخرج مهزوملماذا ال  ثم فكرت. الداخلية

إلى الجهة سقطت من على حبل التوازن . تحمل نفسيأس
، اخلي، وليس لي دخل في هذاقوى دالتي تعنيني؛ الجهة األ

فقد كان من الممكن أن أسقط في الجهة األخرى، التي ال 
ما ساعدني هي . بد مؤخرتي برقة إلى األتعنيني، وأحك

في أمي، التي خافت من أن أضيع ، المتمثلة"الطبقة"ا أيض 
ما مدتني يالنقود في غياب الوظيفة طوال ست سنوات وأف

. شر حقيقيينبني وبين يم رحب بهفتما ساعدني . قبلها
رون لتحولت إلى هزيمة اجتماعية خولوال أمي واآل

تها بكل أزمات ئض للفرح، بل لتعبئليس بها أي فا حقيقية،
قدر على تحديد، أما . المجتمع وعدم القدرة على منعها



دة عن يا وبع متورط في حسابات جديدة كلياآلن، أني
ي كل وقت ففضل، ما دام  القديمة، اليهم أيهما األيتحسابا
من الحسابات والمخاوف، لتوطيد  اا جديدد لذاتك مجتمعتج
قد تعود كل هذه الحسابات والمخاوف لجذر واحد . دهادتع

داخل كل . ا أحادياس جذرينه لأقن يحركها، ولكني أو
ما   وجودي وحسابات وجودية وهوفخوف اجتماعي خو

ي أمتلك لحظتي وما أستقطعه وأطوره لكول أن أحا
اآلن بالحرب، بل بالمحبة لكل قطعه تال أس. وراءها

. دات وفورمة للشعرخي بتغيير حقيقي لألماكن والعاريتوا
 .حب نفسي بعد أن ضمنت كراهيتهاأاآلن يمكن أن 
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ي عاصفة ترابية شديدة قد تعطل أاَة، ورالعيون مع
ال ون والواحة تحت تهديد الجبوتظل العي. حركة الحياة
على الجبل، ألن قدرها أن أالتتفجر العيون . التي تحوطها

م ان أسفل، تتفجر من النقطة الضعيفة التي داستها أقدوتك
ن ماء يجري تحتها، أن تكون أسفل بين أ ب لم تدرةكثير

مل أن تتأا يضأها العميق والضعيف الجبال ليتيح لها مكان
 .ةة صافية، لتهب حيافمن مسا

طعم الماء مختلف في تلك العيون، من طينة 
ية، ئر، ليس الختالف المكونات الكيمياأخرى من المشاع

الماء الذي . ختالف المصدر الروحي، الصحراءولكن ال
الرغم ب، وة بإخفاقات وموانع وطبقات ملحياتصاعد عابري

ورحقيقي  بشعالًا يكمل طريقه، البد أن يكون محممن هذ
ف، وانهارت كل المدارات ئنهار منها الزاأ وبمشاعر

ته في لتعبير عن أحقيالكاذبة ولم يجد سوى العين كشكل ل
الماء بلسان خائف أحسست  عندما تذوقت. سمأن يرى الش



لم تكن المحاولة لالرتواء . بثقل كل المعادن التي تحتويه
 .من العطش
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احة على شخصية بتفاصيل يحتوى أهل الو

نوع من الدونية، .  منتصرة لهاي غريب وأحيانًة ألمتسامح
نفس .  بينهم وبين أي مدينةدونية فرضتها المسافة الطويلة

ن بعيد، أو ليقهروه ة بينهم وبين الغريب؛ ليقهرهم مفالمسا
ة يخفت فيها تأثير الصدام، نوع من فمن بعيد، مسا

 .مسافة للخوف. الحماية

 
ا  مطلقًه أرا عن السبب في أني ال"عم محمد"سالت

قالها . واه الفكريعلى المقهى، قال الجميع ليسوا في مست
 ألنهم كذلك، ولكن لنوع المقارنة ألنه ليس. وصدقتها

مختلف عن أي مكان يذهب إليه؛ بلغاته السبع وبلهجته 
رستقراطية أ ومالمحه الوسيمة، التي تدل على المكسرة

مارسات مقطوعة الصلة بها، إال في الداخل، وفي بعض م
الت يحرص عليها مثل منشة الذباب والبنطلون ذي الحم



، وإفطاره المكون من عسل نجليزي الالمعوالحذاء اإل
 .ن كيكاأبيض وب

متماسك عندما يتحدث، يعطي لنفسه مساحة من 
فكر فيما يكلمة وأخرى، يتنفس خاللها و الصمت بين كل

ه رب الذي يريد أن يلضميريد أن يقوله، في الخيط الها
حتاج لدقة ي خالل تلك السنين، وقن المعنى تفربحديثه، أل
 .ختيار الكلمات التي توافيهاوجهد في 

مقاس المعنى  كثيرة التكون الكلمة على وأحيان
ريبة غ الته بعض المفرداثالمطلوب، فتغزوا حدي

ود قف على حدين أ معه اليجب يثدلحا. كةحوالمض
 نه يحمل معهأيد ونه وحأق االكلمات، البد أن يفهم في سي

 اا مديرسة عشر عاممدلتين فقط وأنه قضى في سيوة خب
  بيناا بنى جدارذبسيط، وأنه ال يحب أهل الواحة، للفندق 

ا من يرة خرجت نهائيبلسانه ويين لسانهم وأن مفردات ك
، خاصة رض كامالًغقاموسه، وما يحتفظ به لن يفي بال

يتمسك و حديثي كان يتبعني في. ليثقف مثأمام طارئ م



نا سبحان اهللا بر"عندما يذكر اهللا يقول . يكررهابمفرداتي و
ربنا واهللا في جملة واحدة، بناء مترهل  ، يكرر"وتعالى

. داخلهسماء اة األيبعكس البناء المجرد لحلجملة معروفة، 
بالنهار بقابلك، بقابل حد تاني، "ولكن تظل له كلمات حارقة

، أصبحت " بكلم الحيطانوقت القاتل بالليل،بضحك، ال
ا ًئندما تتماس مع موضع خاص تكتسب دفالمفردات قليلة ع

ما الليل أ يخصص النهار للمقابالت والضحك، .امطلقً
 .فللحديث مع الجدران

معت ت، اس"عم محمد"ثناء تناولي الطعام معأ
وبين رجل  صاحب المطعم، الصعيدي، " بكري" بينثلحدي

" بكري "لحديث سخر  االلعجوز من أهل الواحة، وخ
ا في قدرته الجنسية بعد أن  من الرجل العجوز مشككًةدبح

جاوز السبعين، وأيضاا في قدرة نساء الواحة، األقل سن .
فسه بحدة مضادة، ولم يلتفت إلي ولم يدافع الرجل عن ن

 .ستمع لكل هذه السخريةأني لم أك
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طلق اسمها أهجر بكري سوهاج وهو صغير ف
ت روبيكا في أي خروج لها إلى كلما شاهد. طعمهعلى م

جمل عالقة أ. اا صغيرارع، كانت تحمل صندوقًشال
  نالحظتها لبكري كانت مع ابنته الصغيرة، عندما يتناوال

 من المداعبات والحكايات ا كامالًفطار، يوفر لها طقساإل
 .وطول البال، كان الطعام يدخلهما في إيقاع مشترك للفرح

 
افر، قضى عدة سنوات سمهو ه وت مدينمنذ ترك

به ة يشتري من أفران أقاري اإلسكندرطئعلى شوا
ن على ل الزبوب، كان يقائالحلويات ثم يبيعها على الشاط

بون، إال في  الزهن يأتي إليأمسافات متباعدة، لم ينتطر 
هي محطته الثانية "  مطروح "كانت. خيرة األهسنوات

ن لم يعلمه ك ولىالحلوصنع " بنايوتي "واجةوعلمه الخ
مشكلة بكري والتي يعتقد أنها وراء عدم ازدهار . لغته

، يقصد أي "ةولغ"ي أمطعمه باألجانب، هي عدم إلمامه ب



لة التي تردد فيها يت القلايتذكر بحنين المر. "جنبيةأ"لغة 
اح على مطعمه، كان يقف طول النهار في المطبخ يالس

وكيف .  بالتعبا سعيده كانليوفي طلباتهم الكثيرة، ولكن
ت بوسائحة طل. ، حتى النساء منهماحد وااد واحهلوبأنهم ق

عندما حكى لي . دبأن تنام معه فاستغفر واعتذر لها بأ
" ةولغ" جاوز كيف تم االتصال بينهما وبأيتالحكاية، 

كرر . عبرت التفاصيل الدقيقة للرغبة، الرفض والقبول
واحدة كانت تلمع علي الحكاية أكثر من مرة، وفي كل 

مامي معدنه النقيأى عيناه، كأنه انتصر علي وعر. 

ن أ، أوصاني ب"كاتب"نيأكري بعندما عرف ب
وصاحبه . طعم المجاوروأن أفضح الم أكتب عن مطعمه

عيد ني باألسرار الالزمة لنسج فضيحة تدالسيوي، وأم
 إلى السجن مرة أخرى "عرجإبراهيم األ"صاحب المطعم 
ه في قضيه بيع مخدرات وتسهيل دعارة بعد خروجه من

لقد افتتح بكري مطعمه من أجل أن يقف بجوار . لألجانب
ا في المطعم أهل بلدته الصعايدة، الذين لم يكن لهم مكانً



. المجاور ولم يتعود لعابهم على هذا النوع من الطعام
كانت المنافسة ظالمة بين المطعمين للفرق الشاسع في 

كان بكري يحمل . جو العام للمكانالطعام والنظافة وال
ا لكي قضية خاسرة من البداية، أو أن الدافع لم يكن كافي

 .يتفوق

وة ية التالية التي سنذهب فيها إلى سفي المر
، كحببتها هناأكن التي مااأل لي عنيلتصوير فيلم تسج

بفتور شديد، ألنه رآني أتناول  سنقابل بكري وسيستقبلنا
لقد شعر بأن . طعم المنافس لهمطعامي باستمرار في ال

سرار التي حكاها لي عن منافسه أصبحت معلنة، وأن األ
شاء للسر، كأن السر مرهون فناه إعانتقالي من مطعمه م
ن أوعندما سأطلب منه . احدة لتداولهبعبودية، بأرض و

كان . نسجل معه بالصورة كل ما قلناه من قبل؛ سيرفض
مهزومبنته كانت مريضة، األن  عنه فقط، بل ا ليس لتخلي

مه ولم يعد لإلفطار في المطعم معنى، فهجره بعد أن سلَّ
د  به في سيوة، واعتقأألحد أقاربه، وتفرغ للفرن الذي بد



 على ارئعود سايوأنه بعد سنوات سيهجر كل سيوة 
 عن السبب الذي جعله اثًسكندرية بحالشواطئ في اإل

 الذي لم يعلنه إال ر عن السان عامي عن مدينته أربعابمغتر
 .ةفي أرض الحاج

 
 



*٤١* 
 

. الرحلة" إسالم" الزيارة المكررة؛ شاركني في تلك
ترك شكانت الرغبة في عمل فيلم عن المكان هي القاسم الم

سبوع قضيناه أ. ته بالسينماق ولعالةتي بالكتابقبيننا، لعال
ليس تحت سيطرة الكاميرا فقط، بل استهوتنا الدراجات، 

 .وم بها بمفرديق أن أيزهات الليلية والتي لم أفكر فكذا الن

كانت الكاميرا هي العين الثالثة بيننا، والمراقبة 
وما سجلناه كان وثيقة . صطياد الحياةافي  لحساسية كل منا

لعالقة كل منا مع اآلخر؛ هامش الصورة وتاريخها 
ا لعالقتنا بالحياة العابرة في تلك اللحظة، الجمالي، وأيض

 .ا تكون أعلى أو أقل من حساسية المكانتي أحيانًوال
 وثالثة شهور بعدها، بالمونتاج، توصلنا لصيغة 

تم استبعاد كل المشاهد اليائسة، كمشهد . لهذا التوثيق الحي
رته وكومة من الذباب تطن في والخروف الميت الذي ص

 يمحي تىمتابعة الفروة ح ه المعلنة، واستمراري فيئأحشا



الموت الفعلي ويتحول إلى أثر جمالي للموت، ا معنىتمام 
إلى مجموعة من خصالت الفرو يحركها الهواء، ولن 

 وتساءلنا هل .توحي بأن أصلها هو ذلك الخروف الميت
 ف من الخروةلفيلم كما صورناه بدايهد إلى اشنضم الم

دة، أو يه حتى نصل إلى خصالت الفرو البعئمعاأو
خرى لنخلة أومشاهد  .تم استبعاد المشهدين. بالعكس

ل للموت مقطوعة، ولمزارع من النخيل المحروق، كمثا
عضاء حيوية فيه، ألارث إلى أكهالذي يتخلل المكان ووصول

حذفت في المونتاج، طردها السياق الجمالي  اعولكنها جمي
ل موت ب ،، عاٍرليس هناك موت صاٍف. الذي اخترناه

 .ر دقةثجتماعى، أكا

رض  بناء مشترك، األىوفي النهاية حصلنا عل
خر، ويجمع ا بقدر انفتاح كل منا على اآلضوئيالتي تكونت 

، أو لداخله عالمات الختالفات عميقة، لسوء في التواص
د بين حخر ليتعمق ويوآ اا آخر وبلده هدفًلسياق قد يجد ل

نه ا ألصلنا عليه، كان حيولكن الخطأ الذي ح. تناقضاته



 اممجلس من جديد أن أن ي لحظةأمكن في يموثق، و
ا، وهو ما حدث ن ونتحدث عنه وعإة ونمسك بالخطشالشا

 .بعد ذلك عندما شاهدنا الفيلم بين مجموعات من األصدقاء
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ولى ومن قبل، بخمسة شهور، في زيارتى األ

 ألساس لمتعة مختلفة ولحاسة جديدة وضعت حجر ا"لسيوة"
، "العيون"إلىافات غير طبيعية حتى الوصول السير لمس

ومن . سم، فقط بحاسة األقدام وبحاسة الشبدون دراجة
، وسط االسير على البحر، وحيد سكندريةقبلها بسنوات باإل

لم أجد متعة في هذا . وجوه أصبحت جزء من سواد العين
السير بدون بحر على يميني في رحلة الذهاب وعلى 

العودة؛ بدون جهة مفتوحة على بالد  يساري في رحلة
عب الموجه، تإال أن المتعة كانت كامنة تحت هذا ال. أخرى

 كان ضمن ف له، أو الهدفعب الذي يبحث عن هدتال
اء الجسد الذي تكوينه، العرق الغزير حتى الوصول لم

ة، حتى الوصول لعيونه أ كل أمالحه ومعادنه المطفشحر
 خيلة ضمن وسائل القسوة لتأمين مناالتعب كوس. المهجورة
جة النقاط المتراجعة في الجسد وماضيه، والذي شبيه لمعال



خرى، ألة يإلى أن تحل وس. اا أيضا عني قاسيكان تراجعه
د في ا المتعة المتوازنة بعمق ممه وأيضالرفاهية مثالً

الذات لترى نفسها فيه؛ لتأمين وفرة الشخصية والنقاط 
 اروانتظا. المتقدمة فيها، والمستبعدة لسنوات طويلة

 . الحياة نفسهاتآلمفاج

، شعرت حينها "عين فطناس  " ـعندما وصلت ل
. بحياد، كأن وجودي سبقني وعقد معاهدة مع المكان

 ء ومانخالً وما تشعر به كأن ظالً!  وخارج الطبيعة
حاولت عندها، أن أتذكر أكثر اآلالم، . يتحركون داخلك

ا كان مكانً. يءصدق عالقتي بالمكان، ولم يتغير شألختبر 
ا والمسافات حيحساس بوجودك م جديد؛ ألم اإلألل

 بهم، والمشاعر المختزنة أد أن يفاجبواألشخاص، الذي ال
 .التي تنتظرهم

ا للتذكر، بل للعيش، أن تترك نفسك لم يكن مكانً
التي رأيت بقعة والدتها، بعكس البحر الذي  لمياه العين،

ر من فوقه بمعه فقط كطريق تقطعه السفن أو تعتعاملت 



ا ألن ما تحاول أن تتذكره أصبح لن تتذكر شيًئ. راتئالطا
 .ها في أي فعل تقوم با، وذائبشفافً

 
بالكتابة . أرى بقعة والدتيبالكتابة أحاول أن 

 .أولد لكي أتمكن من سيرة هذا الجسد  قبل أنتىعشت ح
، اخر ظل محايدآ أمن داخلي، كءالطبيعة ستكون جز

طبيعة بسرعة أتعادل مع الأن . اع لها مكانًبشرط أن أوس
. ادمات والظل؛ بأن أمنح لذاتي قَِمإنجازي للصور والعال

ب والعالقات والتذكر، والكالم والكتابة والسفر والكت
ا في ستقطع لها مكانًي، أل مادتي ألعتق ذاتهيوالنسيان؛ 
الحياة ا فياللغة وأيض. 
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ا مسافة يضأ ما، هي ءيأي مسافة للبعد عن ش
 يك إلىشخر، لنقل الصدام الوآنوع  لخوف، خوف منل

تقبل ذاتي في مكان سمكان جديد، سيتغير فيه الطرفان أل
ياء ما زالت شماذا أفعل وهناك أ. ط جديدةئجديد وعبر وسا

 وأن أفقد روحي في مجتمع د الموت،سالم وتجالظ: تخيفني
 . عليها أو داخل إنسان أحبهظلن يحاف

 طبقية ةأ من دونيشم ينن خوفي لأ ما أعتقده
ا وجعلت يصافية كأهل الواحة، دونية صنعتها الجغراف

 من دونية أبل نش. ا لالستفادةخر مواسم للصدام وأيضلآل
أخرى بعزلة أخرى، وسط الناس، صنعها االختالف بيننا، 

إال في أحيان .  في آنايفًثوجعلت اآلخر غير مرثي وك
: ن؛ فترات التميز في فترات عكس فيها الميزاقليلة إال

ستمع لهموم وقصص حب أوعندما التفوق الدراسي 
؛  مثالًثىنوأي حضور لهذا اآلخر، األ. ن بعيدي مئأصدقا



هو عبور بلحم تكويني وصدام مرعب من أجل مكان 
ا من أجل تواطؤ بسيط واآلن لم يعد خوفي طفولي. ثنينال
ة رضي عن مقتنياتي أو ألزيد المسافة بيننا؛ بل كطاقأل

هو . ان كان فاسدهامة للتعجيل بنمو الذات أو موتها إ
 .خوف للمستقبل

 الطفولة؛ فكرة ئه بعض مساواللولكن تسربت خ
الهدوء، العقل، أول الفصل، أول المنتحرين ولكن : التمايز

يست ضد أحد، بال لتي، شهادة لبدون مجتمع يصفق لبطو
بة من حمشهد يخلدها سوى مجتمع الداخل وال لخطف م

 جملتي مباشرة وضد كل من ءا ورامئكون داأوأن . أحد
 .يحاول أن يسرقها في فمه

ة، ئشياء نيلي الدائم، الذي يفرض أن آكل األجتع
ن أعوضه بالدافع الحقيقي وراء القفزة أ أحاول ةرم

 .وعمقها

 له خوف "مجاهد"يقاع تفرقني عن سرعة اإل
ى مهل تراكم وعالقة نشأت علاجتماعي وطبيعة تفترض ال



ون رصيدها مع الزمن، وال يمكن حساب كشياء، ويتمع األ
عد بل بنسان إال في المستقإريحه إال مع الزمن، وجدارته ك

النظر بأن ينظر خلفه، وسيكون له الحق عندها بأن يستمتع 
 .باك وقد امتألتِشإلى الخلف، ليرى ال

ا في  أحيانًهلذا يمكن أن يؤجل، أو ينسى وجود
نه يمكن أن يراه فيمن حوله، أن يكون آل لحظات عاطلة،

آخر الفصل باختياره، أن يرى جن ي اآلخرهله في أفوام
 .ولهأنها تحركت من آخر الفصل إلى ويفرح لها أل

لم يتحرك، في البداية، برصيد من الثقة إال 
خوفه تسرب . مانحي؛ كنوع من األ باختبارها مع وجود

 بمعيار وخريطة للهخيكرهها، ت يحبها وأشياء ياءشمع أ
 مع الزمن، جينض خرومجتمع، ومخلوط بمحبة آل

ه، بعد أن مضت الطفولة، هو عبور بلحم يورعلثوالع
 .مئآخر ألمان غير دا! جهنه وإنضايتكو

ا عندما يترك خوفه من برد الخامسة صباح
ن خطوات متعجلة وبعيبشارع إلى الط  ويهبالفراش مضاء



د فوق رأسه، وبيدين مغلقة وبشعر لن يسرحه ألنه تجم
وكعادته في . مرتعشتين تسبقانه في السير، ليفتحا المقهى

. ا وسط الظالمطريقً شق بهمايا تسبقه يداه، ال لمئالسير دا
ه ولن يقدر ي منذ البداية أنها لن تحمفخوفه من طبقة عر

 .أن يثور عليها، فاستقبلها في مكان متوسط، بينهما، ليحبها
، وبال خريطة واضحة، اوحيدوفي فقد كان خا مأ

ستقبلها أوأي عالقة للحب ال . أو يقضي عليستأنسه أا مإ
ب منها، أحاول أن يمركز قر في ذاتي مباشرة، بل في

في . ا بالحركة وبطموح وبفرح للمستقبليكون متوهج
التي واللحظة . مركز قريب كذات بديلة، وغير متنصلة

 .اب أحدحأقدر أن أستركد فيها ذاتي، عندها لن 

 
 



*٤٤* 

 
 شياء في زمن قياسيتنضج األل

ض األزمنة الهامدة يعو! 

       إلى مكان أعمق في صميم الروح   قسوتيتْلوتحهل 
 !وهو بطبيعته إلى األمام

 قسوة صامتة

 نتقل لمكان أعمق في الحياةاأم أن الصدام 

 ة،ئني وهي بطبيعتها

 رر المالسكَّ
 . صاحبهاتي تطاردلللقمة الناقصة اا



*٤٥* 

 
الذي دعاني إلى بيته، أراد أن د ي الوح"نوبداود ح"

 لم . عن السوق والمقاهيا في مكانه الطبيعي، بعيدقابلهأ
وطة بأسماء مشاهير  مخليتحدث عن ذكرياته في سيوه إال

وكا، ي السادات، يوسف شاهين، تحية كاروا بالواحة مر
 صوته، اد مقلِّ، وجميل راتب الذي تحدث عنهحسين فهمي

مطعم بالهرم ويومها ى إلوعندما دعاه في زيارة بالقاهرة 
 . مشوية، تناولها بيده اخًطلب داود فرا

ته أجلسني وسط أوالده، ليكشف لي عن أبو
ن يصدق أفي فم األبناء وما عليه إال  الرحبة، ترك الحديث

 ير من وجهه يفصح عنبعلى الكالم بحادثة أو نكتة أو تع
ية حعد طبيعته البت، بيجمل ما في الأ. فيما يقالرأيه 
تي كن ه الالبنات الهواء ونذ السرية التى تخرفوالنوا

يتحركن بحرية حول غرفة المعيشة وتتحرك معهن 
كصديق "  داود"أصواتهن؛ هو ابن في العاشرة يعامله



  نقاش استمر طويالًنه دخل معه فيحقيقي، لدرجة أ
 "نقطة من التسامح، ورضي وصال إلى تىواالبن يرد، ح

بأن يحتفظ ابنه الصغير بقنفذ بجانبه داخل حجرة " داود
اص، ويظل الغريب خارج خالبيت هنا هو المكان ال. النوم

هذه الخصوصية، خارج الجمال يتركونه في السوق 
 ممكن؛ خارج مدار الشاي والمقاهي ليستفيدوا منه بأقل ودٍّ

ون، وله ع داود حبماألخضر الذي لم ينقطع طوال سهرتي 
 .في تسكين التعب"  روح النعناع " طاقةنفس

لب مني ون إلى الفندق، طبق من بيت حيفي الطر
ي، القلم ن يوصلنأصر على أابنه الصغير محمد، والذي 

أعطيته . لقد أعجبه لونه وخطه. كتب بهأ الذي رالفلوماست
ي أهم طلب هاألقالم .  من التفكيررهله بعد برهة قصي

 ةرمنتشGive me a Pen" "طفال من األجانب، وكلمةلأل
طفال، حتى الصغار منهم الذين لم يدخلوا على كل ألسنة األ

المدرسة، أصبحت كلمة عامية من كثرة تكرارها في لغة 
هم، وفي سياق أسماء محال المشغوالت والمطاعم ئاآب



 باللغة ةطعام، جميعها مكتوبمة الئوالفتات الطرق وقا
 .جليزيةناإل

 



*٤٦* 
 

تها وبعم خصد أمام عين المياه لتُالفتاة التي تقف
س كت منها الحياة في الواحة؛ هي نفبمادة طبيعية تحر

 ولو كان تىي غريب حأ الفتاة التي يعزلونها عن سياق
ن تأخذ صورة أاريوكا، التي طلبت من داود حبون ة كيتح

نه اليعرف مصير الصورة بعد ذلك مع زوجته فرفض أل
هي نفس الفتاة التي تخلت عن ثوبها . مسهال يد ستوأي
هي النقطة الضعيفة التي . ترتدي النقابل يدي لالتق

 في الداخل الذا فهي محاطة عمد. سيتسرب منها التغيير
ا واحدة، ليست وأثناء خروجها بثوب ال يكشف إال عينً

ن؛ بل للوصول إلى يرئ أو لمراقبة السامل أو للشرأللت
 .رطريقالبيت من أقص

وان الطبيعية لمالبس النساء تسير في للم تعد األ
 على الجدران المهدمة ال إايعد لها حضور الشارع، ولم

كنقوش بها حرارة األنثى، أو وهي معلقة على حبل 



يوت بية للئأو وهي متدلية من النوافذ العشواللغسيل، 
طفال ها أصوات األئ وحدها ومن وراشمستستمتع بال
كل ش تهيرة اليد والمكان المؤسس على حرا .وأمها تهم

. لهايمل تفاصجي تنسج المشغوالت، وهي تالطمي، وه
فيد من الشمس، لتنشئ بينهما تست التي شكلت البيت لحالرو
الروح في .  المدفونة داخلهاسم الشاقة، لتكتشف أخيرالع

 بعلى الضوء والظل في آن، وفي تسرشكل حصولها 
الروح . ةئ كحرب بين ألوان بري إلى المالبسةائينثهذه ال

 خالد باستقطابه من نفي رغبتها للحصول علي اتزا
 .الطبيعة وتمثله في ممارستها اليومية

الروح التي كانت تبحث عن مكان للتأمل في تلك 
حول العيون، كانت تذهب هناك  البيوت المتناثرة

. للتصييف، لعقد صداقة مع العيون في غياب حاجتهم إليها
 حخر يسهل االنزياآ ومع توفر مكان  مكانان،كان لها

كان هناك . م في الروحوتختفي نقاط التطابق التي تعلِّ
ارجي في خمل، يدل على توازن أوالت للراحة مكان



ويدل على توازن . ركة، أو على األقل رغبة خفيه فيهحال
ا، أكثر من ذات أيض .فللذات فصول تزدهر فيها. داخلي

غرافيا وانحسارهما في المناخ وشكل ولضيق العالقات والج
 األخرى، الذات المتأملة؛ التكيف معه؛ ضاقت هذه الذات

وكنوزه  رارة، ترحل وراءالهواءحروطة بالشوظلت م
في أي مكان . مل مشروعها البسيطلظل لتتأاالسرية، وراء

 تىا، ح ضاحكًا آخر، مسارالحديث مساريل وجدت للظ
مل تأاعة وهما مشروعا ال الدين والزرولو كان حول أمور

هنا، ولكنهما طبقتان نوعيتان من الدين والزراعة، ومن 
ثلت في تمقبل محاولتهم للحصول على وحدة متوازنة 

  بين الضوء والظل، ومن هذهطفراإت، للجمع بدون يالب
خرى، الجذور يات األئالثنائية البريئة خرجت كل الثنا

جذور جديدة، فرح جديد أو ترحل كما هي، وال رغبة في 
نفاق من المخزون، من الذهب الذي كانوا يضعونه إنما اإل

الجذور ترحل كما هي، لذا لن تنبت من . مع الميت
ا  كما رأيته؛  صديقاألسمنت ولن تتكاثر خالله كفطٍر



سمنت عدو الحياة األ. تعيش بهدوء في جدران الطمي
فه  الذي كانوا يعيشون في كنالنباتية، عدو العالم األنثوي

ل واحد نصيب وقدر من األنوثة؛ لك. ء ونساطفاالًأ ورجاالً
 .م هذا العالم النباتيائتو

الطريق الوحيد الذي يفضي إلى سوق المدينة 
والناحية األخرى ال تنتهي بعين للمياه أو مزرعة للزيتون؛ 

ى بال هو طريق المقابر، عين جديدة يتجمع حولها الموت
متداد البصر تبدو ابالنخيل، وب شمقابر نباتية من خ. تمايز

 .كسقف بيت ظليل يتمدد تحته الموتى
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مام ألى السوق توقفت في الطريق من المقابر إ
 راسشوه، وجدت صاحبه الصعيدي يحتفظ بقن للحالكاد

الشعر، ال يستعملهلكي . 

يؤمنون بأن الذي غير سيوة هي الكهرباء ثم 
صبحت صالحة ا الجمال، أالطرق التي كانت تستخدمه

ا عنهم، وطين، رغمببات والتجار أصبحوا مررلمرور الع
خرى وبلغات أع ئبضابخر وآخر بعيد، وبطموح آبمكان 

ت في بالد متفرقةكَّوبعمالت ص. 
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، هو الغريب عن الواحة، للمصالح ن خر، اآلاآل

هو المشتري الذي يملك القدرةااليومية ودائم . 
حدثون أمامه بلغتهم السيوية، كحاجز  الذي يت"الغريب"مةكل

ظف أو أي وسميك بينهما، تشمل الصعيدي واألجنبي والم
 .طارئ وافد

اآلخر، اآلن، له وطأة وشريك في صناعة الذات، 
هو الجغرافيا المتنقلة أصبحت المسافة قريبة، داخل أرض 

صوصية هل يمكن لعزلتهم أو تصورهم عن خ. واحدة
 فختالالاق جديد للطبقية، يس. ن تدومأصنعتها المسافة 

عادة ي نقطة هامة يمكن التشبت واالستالجذور، وأل
لخلف ذاتي له القدرة ،ة ماا اآلن الستعادمضطرون جميع 

زرع في غير حتى ال تضيع البوصلة وتُ. ن يعيشأعلى 
 .أرضها



بلت قفرحين بالتقدم، وبالطرق التي استوما زالوا 
وما زال . ا، وبالكهرباءائهيزأالمدن البعيدة وبالعربات و

هذا الكيان ليوضح تناقضاته؛ الصدام العميق الذي يهز 
إوليس لذا فالتماسك مفروض عليهم . ابعيدللروح انجاز 

عت ربذرة التناقض قد ز. ها، هو نسيانتلتصفية تناقضا
وبقدر . والحاجةا وعليها أن تهبهم عذابها، غير الفقر تمام

 الحقيقية أو احة حياتهاش أهل الويحاجتهم إليها سيع
طم حكن أن تصل مباشرة إلى السطح، ويتميو. فةئالزا

 الذات، ال ءب من ورارمسض قتنا. بغيو يأالجسد 
ل كل مراكز ز عليهم وعطَّهيشعرون به إال وقد أج

 .حالرو االستقبال في

ن يجرف معه أ، البد تصورأغير، وكما تفرحين بال
ها، ئراثالستنزاف د سياقات لتحولها، حو يوأالجذور 

، كان يتحدث عن "التوازن"ث معي عن دوالسيوي الذي تح
 . لو اصطدم بسياقها كامالًفكلمة يمكن أن تجر

 



ن زياح، المنتصف بينرض الجديدة لالالتحول، األ
 الجذورلوكانت اهيأرض الجذور واألرض التي شفيت ف

متها ورصيدها من الفرح، أو الجذور يض قئضة، وفايمر
ية تتضمن أي رغبة حتتلعبة . قبلأرض المست. لهاالنقيضة 

في التغير أو أي صدام بسيط مع آنية الحياة، والتي البد 
ه  كباب معزول بدون جدران نرخي عليلها وأن تتوقف

 .حتى ينفتح سناؤور
التغيير داخل التاريخ الخاص، وداخل تيار أشمل 

موهبة التناقض . ه التغييرط داخلشخالق ينمن األ
 ولكنه فاعل يء بطمجل تقد والتراجع من أرهوالسيط
ها كلها لكيأنه لم  صاحبها ألدللقمة التي تطارا: ضقالتنا
فت مسارات الفكر في األرض الواحدة، لاخت. يرغو صهو

. رض، كاألواني المستطرقةولم تتضامن عيونها أسفل األ
ر، فكحل التناقضات المركبة لمسارات الترك لشقاسم م

 الواحة، وقد  معمل المجتمع، أومعمل التي لن يستوعبها
 انحرافاتها، في توسعاتها، في  الجسد، وفيمعمليستوعبها 



يمان إل. نقطة انطالق. نساني الواحداإلصل ضها عن األئفا
 .جديد وللثقة في الحياة



*٤٩* 

 
كان من الصعب أن . د للجذورم إخفاء متعكهنا
ثنين؛ في اة الراحة بين ظور، وببساطة هي لحنتبادل الجذ

 حركة التي تسيطر على ا السياق من التبادالتذظل ه
ي تواطؤ من أاك هاجس ب هنليس. الحياة في هذه الواحة

 هي  المتبادلة بينناةوتظل المالحظ. فضلأأجل معرفة 
. ا يحسن باالبتسامةحيانًأالمنهج الضروري لالستقصاء، و

عم وانتظارك أمام بيت لتشرب هي ويظل السوق والمطا
ظل وي. ك فيهشي عطصى مجال يمكن لك أن تروأق

ئدا. سو العكأ وأنا أجيب أل؛ هو يساالحديث، بيننا، باردا م
ول ئا غير مسهتماماس كحركة السؤال والجواب تع

. ملأي انقطاعات للتة للتبادل ليس بها أيوتعكس آن. باآلخر
، خوف صاٍفب، وٍفخ، بمركز صايعات تستكمل بتاراانقط

كل   أمكنهم أن يحتفظوا بها ويطوروها عبروبرغبة صافية
روا بها وبرغبة عندي بالصدامات  والصحراء التي ع



مل بهوية كانقطاعات تست. أن تتجاوز المعرفةكانت البد 
خر ات، اآلبة متبادلة، وليس عبر حساوبحسن نيمرنة 
ستكتسب أي شكوك .  من فضاء متخم بالشكوكءا جزدائم

 حتى ال. اءهمن الحلم الذي وران الهدف منها، جدارتها م
ا فقط، ومن بلد بعيد تخرج فيه النساء عرايا، حئن ساوكأ

را ولكنها كافية ت كيلوم٧٠٠ ةعن سيواعيد يقع بعيدمن بلد ب
ا بنسيان للنوع  ومحكومان يصبح هذا اآلخر البعيد مجردأل

جل أن أ من امجرد. تحكم كالناكبر التي األوللخريطة 
ل ئقبا الذي وجدته يدرس ال" بكريأب"بت منوتعج. تحملوهي

علم بكل الصراعات التي فريقيا وعلى إالتي تسكن جنوب 
ا ريقيفتي من جنوب إأ توقع أن كل سائح ي، ألنهكتدور هنا

ئ بالعكس أخذ يبحث جالبد وأن يكون أسود، وعندما فو
 وعي، ويبدو أني ا هو ليس له خريطة فيأيض.  الكتبيف

عارف بيننا دون أن أعرض جذوري تاستهلكت لحظة ال
وخريطتي عن اآلخر الطارئ، ألن كتلة من ذاكرتي 

ا حاضري كانت مستوطنة مع آخربن أنا أكثر معرفة وأيض



لن تكفي . رهمبهم ومساهمين في اندهاش ومتعة عند تذكُّ
تت ن تفأنية للتبادل اليومي، ال أكثر من امة لتشييد آستاالب

 حتى ال تتدين االنًفا ونً فالةالكتلة الكبيرة وتصبح سيو
 وربا ممهدة لع أكثر دقة ونوعية وأرض وتصبحةاالبتسام
 .مشاعر

ا مع  ثالثة، لن أطلب تساوية مرةلو ذهبت إلى سيو
ا؛ سأحاول أن صنع فيلمأ تذكر أوأنسان هناك، ولن إأي 
  ء، وجز"لداود حبون"منحه أبتسامتي وا من ءقتطع جزأ

صل نن أن أتوتا، ولكن دقلموت مؤستبعد اأقد . من حيادي
 .منه
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ي بينك ويين اآلخرين، حتى ققاسم مشترك حقي
دون رصيد في ا لبناء الحب بأو مشروع ا،ولو كان بسيطً

ا، فقط رغبة في رك متعمد آباتن أحرقأبعد المحبة، 
لم تكن نك ولدت بعد أخويك بثماني سنوات والمحبة أل

لتلسع إصبعك بنار نوثة،ب إليك عبء األأخت لك لتقر 
 .ةأمطف

ا لهما، وكل ليلة تنهض من وكان سريرك مواجه
كد أنهما ما زاال أعليهما لتتا وتلقي نظرة النوم مفزوع

 لدنشق وتبتن لم ا، وأن الجدرا، وأنه ليس حلمكهنا
اأخويك بأخوين أحن سن .نك كنت ولة ألئتك مسكانت أخو

ك الكبير ا ألخي كنت محامي، وأنكالك أحدلِّترفض أن يد
ألنك كنت . ب، التي تنعقد ألسباب تافهةأمام محكمة األ

ع متج نهد، في وقت لم تكوكل مضطَّ. حب أمكتحبه وت
نتقام، كنت تتحرك حولك المضطهدين ضد أحد، أو لال



ل بها ستلحظه بقوة  مع الحياة وأي خلبشعور متساٍو
 .رهيوستحاول أن تغ

اك على رصيف الميناء عند وحدك كنت تنتظر أخ
ن يستقبله، وقبل أن أب بعد أن رفض األ عودته بالباخرة،
نه فيما بعد أل البيت ويدك اليمنى بالورود، ألتذهب إليه تم
سيكون محاميويمدك ةضيق نبدو اا لك ضد الحاجة، محامي 

 تتعمد أن ا التي تحتاجها عندمةبالنقود والمالبس والمود
المنافع من وإلى الحياةبتسد الثقوب التي تسر . 

ض من قلبه، ولكن ئسيمدك بالنقود، ال كفا
أحد " أحمد خالد. " حد ولو بالنقودأ  في أن يحبهةكضرور

البشر الحقيقيين الذين ساعدوني كي أعيد النقطة التي بدأت 
ا حاجة إلي، وأيضحقيقي بمعنى ال. ا مع الحياةيمتساومنها، 

 بأي ف وينحرنا يحيط بب الذي كانيبمعنى سوء الترت
ا وأكثر ا واسع مكانً"قييحق"القة، وسيجعل من كلمة ع

 .ةتاريخي



دفة غير تاريخية ولن تتكرر، ا أمي فهي صم أ
نفس الفارق بلفقد، وحتى النهاية، بعبء ا  أن أكملهايوعل

اب غرفتها المفتوح ب، واعين عامبرنفس األبفي المشاعر و
وبنفس الدهشة من . النهارو أا في أي وقت من الليل دائم
 استظل مركز. اعرهاشلعين الصافية التي تتدفق منها ما

والمعةً ا عن متناولي بعيد. 

صد، صدفة غير قا أبي فجعلت منه، بدون مأ
، لم هكان في حاجة للتفهم ألن مصادر تاريخية، مع أنه

نها انحرفت عن مسارها بجهد غير طبيعي أتكن خفية، أو 
. ل الحنانا لتقبي حيوا وضعت لي مقياسللذات، ولكن أمي

نوات مضت، وسنوات أخرى كانت وبينهما، وضمن س
 .ة لها، حاولت أن تكون لي ماديات مع الحياةيمواز
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 الطعام؛ كان "يئرجا"قدم فيهافي كل مرة كان ي
يترك وراءه كلمة مفتوحة، يعود مرة أخرى وفي يوم آخر 

كان .  حكايتهقامتي سرد عليوهكذا على مدار إ. ليكملها
ني تركت له  في أن يرضيني وفي االهتمام بي أليتفنن

 على رغبته في را، بناءيامذني مفتوحتين وكذلك عدسة الكأ
 وهو يقدم الطعام وهو يسلي  وهو يعمل،هرأن أصو

جانب وكذلك تركت له وهو يختلق النكات على األ ن،ئالزبا
ا من نقوديبعض. 

 مع زمالء له من بلدته في أحد المحال التي مينا
ناداني منه أثناء . إلى لوكاندة للنازحين تتحول في الليل

 الل وسط مجموعة من الظاتبينه جيدأم سيري في الليل، ل
" ة حول نارضعيفة كان بينهم، عرفته من صوته ومن كلم

ة من فينه وبينها مسابالتي ينطقها و" يا باشمهندس 
ه، لم يكن وجهه ئت معه الشاي ومع زمالبشر. التواضع



ا  ومشدودا عادياا كما هو في المطعم، كان وجهضاحكً
 .بحنين لحلم طال انتظاره

نجيل يضع جواز سفره في كل رحلة يقوم مع اإل
قرقاص،  يبأ إياه، رجائي منير حبيب، مولود ببها، أراني
، وبمتابعتي صفحات ١٩٦٣ المينا، عام يسنزلة جر

قت حلمه؛ قعثر على البلد التي حب، ألئوهو غالجواز ا
ن مفتاة جميلة، هزرت معه بعد يومين سقطت منه صورة 

 ."ال، أختي": تلك الحادثة خطيبتك، قال

وجهه يعود . فرق كبير بين وجهه ووجه أخته
بب، العينان ف المدن نقية من السالالت المسيحية، األةالللس

ل الوجه رزتان، ك، الوجنتان الباالمحلقتان بسواد خفي
معينة خته فال ساللة أأما .  إلى أسفليسالمسحوب بثقل األ
 كثيرة ن من مواطنو وجه امرأة تك؛تحاصر وجهها

ي ش، وعندما أخبرته كمن يفامئيحتفظ بصورتها دا. للجمال
خوياأمانتا برضه " بأني رأيت الصورة، قالاسر" .

ليه، فقد ذهب إر وفي أي مكان يفصورتها داخل جواز الس



ن يجهز أ سيأمره بالذي المقاول فتأتي الفرصة ويصاد
 الفرصة التي هع هذيبته في الحال، وهو ال يريد أن يضحقي

 .ن يفقد أختهأوال يريد  انتظرها طويالً
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، هالصورة التي يحملها رجائي داخل جواز سفر
يكا تحت إبطها، كجزء بكالصندوق الصغير الذي تحمله رو

ي من قريته ئلم يخرج رجا. طن، كوطن متحركمن الو
أخذ معه المجتمع .  بهذه الصورة، بمنهج للتذكرىسو

. الصغير الذي يعنيه كتلخيص لذاكرته مع المجتمع الكبير
ى لجة إلحا ولكن مبررها الكان األومالقة نقدية مع عال

ا بحاجته ال، مدفوعحنسان كرة نقدية فيها اإلقعال. الحنين
يتحول وطنه إلى مجموعة من الصور والمشاعر البدائية و

حو تصور الوطن ول سيمنقد بدائي للمكان األ. ةزينالح
ا ققها وأيضتح لايضأاعر وش المككبناء لنمو وتماس

شر ته بالبق المسافة، وعال-ثبت تصور اإلنسانلنقضها، وي
صور، لتا هناك محذوف مرعب في هذا. تقكوطن مؤ

لن يففمحذو. له رجائيتحم نيره إال الحنج. 
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 "داود حبون"وأنا جالس، على األرض، عند 

 وجهي، لم ينقطع عنه في مستوى بجوار شباك صغير
تذكرت كلمات مايكل م من مناخ الصيف؛ غالهواء بالر

ة الصحيحة من النحات التي تكشف بانجلو عن الضر
فتحة . لة الصخر في التمثال الكامن في كتاا مدفونًجوهر
ة الصحيحة في كتلة الطمي الحية، باك كانت الضرالشب

والبيت بكامله هو الضرية الصحيحة في كتلة الفراغ 
 كتل ىرق بعنف علذاكرتي والطَّحتى عالقتي ب. الحية
عدها ها للوصول إلى بداية الخيط، إلى كنز الهواء، وبيتحتو
ق قّداتي يذ، بدفع هدربات متعمضرك الوجود بدون حيت

د يكون ال شكل قللوصول إلى سياق للذاكرة، الزمن عبر 
 اسح، ولكنه أس االهتزازت في الروههذ له عبر كل

 .تبكأأنا قبل أن : الجمال

 



ع سنوات صامتة؛ بطوال ست سنوات، وقبلها أر
ساس ا وضعت عليها حجر األكان جسدي وروحي أرض

نها كانت األقرب ة أيقظتها من الظالم ألحناقضات مللت
م وأخرى أعلِّ. من حولي؛ ألصفيهاحياة ومع ألزمتي مع ال

ت عنها لوق مستديمة في الروح، وأخرى تغافها كحرليع
قبل، ألحاول معها على أرض جديدةتسم، ألدخرها للاعمد. 

ر بالتناقض حتى ال يقتلني يكان ما فعلته هو التبك
كان . بعد ذلك، بحدس داخلي للخطر وخوف من الزوال

. أن يذبل، ولتحديد معالم السؤالا لجني التناقض قبل زمنً
في البداية تحركت كضد لذاتي القديمة ولكل متواطأ ن 
من أجل . معها؛ كتب، أشخاص، وظيفة، أب، أم، أخالق

شخاص وطموح أات أخرى وأرض جديدة اكتسبتها من ذ
وكتب وأخالق، ومن حاجة ذاتية ملحة في أن أعيش وال 

 .أتألم

 



تحلل ويأن يذوب  لجني التناقض قبل اكان زمنً
 إلنتاج معرفة عن الذات ةداخل سلطات صغيرة غير مؤهل
عندما سيأتي . ب معه الذاتفي حال الصدام معها، وتذو

له  تدل عليه، بعد أن يموت األب واإلاهد أصيلةوبدون ش
ا لجثة كبيرة واألنوثة، بدون ثورة، ويخلفوا وراءهم فراغً

أنا ضد لجهول المصدر، وعندها كنت سأتساءا مويأس 
 من؟ 

تي ويخفي أصوله ويتجرد وتصبح متعة أعندما سي
سة كالطرق على أبواب مغلقة بالفعل، بال ئالصدام؛ متعة يا

رة  تحقق حتى من الهزيمة؛ األنثى الكبي والحفر
 .يئواشواألورجازم الخفي ألي متمرد ع

ل تناقض جديد بله، ولتقا لتحملقد صنعت أرض
 األرض كال أمتل. بتهملي لآلخرين ومحبادخرته، كتق

الكاملة لمحبة اآلخرين، ولكني أجريها في من يحبني بجد؛ 
ومنهم . اريذفي أصدقاء نوعيين كان تواطؤي معهم ج

 .سلوى
 



*٥٤* 

 
اكتبت عن سلوى في وقت كنت مترددا  ومدفوع

 تمتلك بوصلة "تي، كتبئجل إحياأمن  بطاقة هجومية
تتحرك فيه لذي يتها ولكن المجال ائسة داخل تلقاساح

شط ن جديدة لجغرافيته، كي تراٍضأضافة البوصلة يحتاج إل
الشرق والغرب والشمال هق مشاعرها تجاالبوصلة وتعم 

داخل وشرق لرق حدسي يقع بين شرق اشب! الجنوبو
وضمن هذه االتجاهات الجديدة التي . األرض المسطحة

قد ي، ير البوصلة باتجاه قلبشطعها لمشاعرها قد ال تستقت
من مجالها، وألاأصبح مطرود ني غير حرا  أحاول باطني

. ع لوجوديثير المجال المتوسأبوصلتها تحت تن أجعل أ
اوقد أصبح يوموأترك لبوصلتها حرية الحركة في ا ما حر 
 تكون بجيبي طلقة الرحمة أو ا قدهوعند.  الفضاء المحيط

 .خرآقلب 
 



. ألني أحبها، امعي كثير ستتعذب سلوى :"وكتبت
 وكما ا،بهذا الكالم ألنها تؤمن بعكسه تمامأ وقد تفاج

ي م واسع؛ لم يركز عاطفته فهخبرتني بدموع حقيقية وبتفأ
 من الضوء، وهي ئبؤرة تشتعل، بل تسلل كتيار هاد

 ."موهبتها وحظها في الحياة

ن أبه في هذا الكالم أني كنت أحاول ما أشعر 
ق من األخالق الجذرية سلوى ضمن سيا أضع العالقة مع
إا بالخطالتي تعترف ذاتيأتيها الخطأ ليا حتى ال تترك ثقب 

ن بأن ما جمعنا ليس ئحتى أطم. من الخارج االجتماعي
ه وليس في اجتماعيته،  في وحدت"أالخط" .فس أو الخوأالي

 عالقتي بها بنفس العالقة التي أنظر بها نشئأكأني كنت 
و الخوف؟ بتمليك أالطاقة نوع من استنفاد . إلى نفسي

ا نه كان مقياسالوجود المشترك لمنهج أكبر، وضدي، أل
 .ي ولتفردي ولقياس الحقيقة واآلخرينئإلحيا



قلب هذا المنهج، ! بالتخلي س خلف هذا الكالم ح
 عندما كي امتالأ وكخوف من يمارس كمالٍذ ولكنه تخلٍّ

 .حب الرصاصأغيري وأنا س  بأنها ستحب آخرأتنبأ

يس كقراءة ل الوجود، ولتنشيطي كضرورة لتخلِّا
ي عن سلوى في مكان مجرد، ثلذا جاء حدي .للمستقبل
ث، عبأته بضعفها ألاوعاطفيلى إت جذريتي التي ستتحول ب

ا مئودا. كأنها قوتي الدافعة الوحيدةمالذ أخالقي جامد، 
. يس العكسلها وحركة المبادرة تبدأ من عندي وتنتهي عند

ا م بطهارتهبد أن أسلِّ الاذًإة، بعتراف كتجرلالختل ميزان م
أكبر، ا بطهارة ز مدفوعنني سأترك هذا الكأبرر لنفسي أل

تضع  ال مزايدة. ث الحدييمن أجل أن أعدل الميزان ف
الذات في حسابها أنها قد تكون في المكان األدنى؛ الكفة 

رمنه ظ أعمق، تنتالصامتة للميزان، وأنها ستواجه بشخص
 . يتخلى عنهاأن

 



تجريد لآلخر بدون عبور على سلطته الحقيقية، 
 .وعلى كتلته الحقيقية

من وراء التناقض ا كان كالمي عنها عبور
الحقيقي بيني وبينها، طمسن غني ا لمكاا له، وطمس

حاولت في الكتابة . تينئلتصفية وحدتين ملي: للحوار
السابقة أن أمرا على عالمات ملتهبة بين سريعا نا، متسلح

ا ميزتا ملنفسي مكانًضمن أبالجمال، وليس بالحياة، حتى 
 ا إدانة متميزةتابة، وأيضوهبته لي الك

ج عالقتي مع نفسي، ئاته بنبحاكم من أحأ لن ناآل
دانة وللتصنيف، وفي الة لإلوقت ما أداة فع د تكون فيق

تشاف عمق هذا اآلخر والتعاطف مع ك الخر أداةآوقت 
 .جذوره

ي، لوى بداخلرة حقيقية زرعتها سذني هي با دلَّم
ينيها وأن أثق في اختيارها لي، اآلن من ع مكن أن أنظروي
ر نفسي داخل كنت أتصو. رحلة مختلفة ان لها أيضأل

نقذتني أ، واجيد ياتها الجماليةلفضيحة سريعة تعلمت آ



ال مثجل التأل فضيحة طويلة األجل، من يتخأبحق، واآلن 
فضيحة .  به داخليظر، الذي احتفجمال المه؛ الوشالم

 .الحياة نفسها وليس أنا فقط



*٥٥* 
 
ة كانت أمي حاضرة في طوال رحلتي في سيو

 بأنها فني أعرح داخلي، لم أقلق عليها أليمكانها الصح
 أو هناك تعيش وأنا هنا أعيش، وطالما لم يتسلل الخوف

ا تحت مكانًفتحت . ها السفرقالتي خلَّ. القلق، فألن الحركة
حضرت وهي مجردة . ستقبلها في ذاتي مباشرةأالقلق، ولم 
ي أحبها  لكاضحت كثير. التضحية: اجتها الماسةضمن ح

َّنَ  الِحألني الوحيد ودون أخويئن، وكما تذكر دايعند ام 
 لها حكنت أسر. ري وفقدي لهذه الموهبةيحديثها عن تغ

 "!يم راجإبراهي"شارع ها بملكة جمال بلقأشعرها و
 وهي رنها كانت جميلة بالفعل، ولها صوأل. شارعنا

ها تحقق فيها هذا الجمال صغيرة تحتفظ بها في غرفت
فط حتأ بعد موتها أن يني سأطلب من أخوعتقد أأبعمق، و

 وتخيلت مكانه ايرثار كوفكرت في هذا الح. بهذه الصورة
ي والدموع التي ستتدفق والرجفة التي ستقبض على حنجرت



حفيدتها ستنازعني نفس " ياسمين "عتقد أن أو. بسهولة
 .حقق لياسمين رغبتهاأن ول مرة لالرغبة، وأل

قي والجارف، لذا يموتها منذ زمن بعيد هو الحق
حفرت فيه بعمق، وصنعت له مشاهد، كأن وجودي لن 

م الآوعندما اعترضتني . لملم أقوى من هذا األأيتحقق ب
نفي موتها، أتخلى عن وجود  بأن أا إالم تجد أرضلأخرى 

عن صم قلبي أا وي بموازاتها، وأحاربها هي شخصينم
ا كبيرة  كانت تمتلك أرض.بكائها من مستقبلي الذي يضيع 

.  األرض وصادرت األراضي األخرىداخلي، توسعت
ولم تجد البذرة . معها ا هي حربمتلكهأي أرض جديدة أو

ر فبراير  من شههلقاها أبي مصادفة صباح موتأالتي 
أخرىعيش وتنمو، أو نمت ضمن أرض تا صالحة لأرض !

جد ألي فلم خ داحثترة، بشوبموته، مبا. رض للتوحيدأ
حاولت بعدها . ه سوى التعاطفل بكاء ال جذورىسو

. ا مع الذي فقدتها ومتساوي حقيقيءبالتذكر أن يكون بكا



 مع جزء من ذاته، مع قضا سأستطيع أن أتناهوعند
 .عف التي كانت تسيطر عليهخريطة الض

 في التضحية، ولم تىلقد كانت أمي إقطاعية ح
لتها كل ئعلى أي تضحية؛ بعد أن فقدت عا ايكن أبي قادر

ة ولم تخرج من هذه ر للتجارهيغها في حروب صكالأم
الحرب سوى ببرواز مكتوب بماء الذهب، لقصيدة كتبها 

الثة بيت من ثب، واي، عضو مجلس النودأحد الشعراء لج
طوابق نسكن به، وبقلب مكسور ألمي، لم أفلح في 

بعدها دخلت .  أنعم بمخاطرها لمةترميمه، وورثت خسار
ة؛ ئمع الحاجة، وألنها حرب غير متكافلة في حرب ئالعا

عن فت أمي وتخلّ. تسلحت بالتضحية وبالجذور القديمة
فت عن فرنسية التي كانت تدرس بها، وتخلّلالمدرسة ا
ا لنا من فت عن أن تختار أبوتخلّ. ر وكورنيودليبرامبو و

 ."طبقتها"
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الحام كثيف، في السوق وفي الشوارع الجانبية، م
ي تكسر شعاع البصر المستقيم، تهو المفاجأة الحقيقية ال

للحمام حرية أكثر . ة الحياة المكشوفة والسير العاريوحد
من أي فرد هنا، ألنه منسي وخارج عن أي تصنيف 

كل، لذا ؤال ي. قديم، ولدت به الواحة كالنور. لحركته
تجده على السطوح وفي . فذكورته معدومة وكذلك أنوثته

ب من ياخلي للبيوت وفي غرف الطهي، قردالفناء ال
نزاع يتكون حوله أو سلطة تثير ال يمتلكه أحد وال . النساء
 .اهخفي ل رة الشخصية نحو الحيازة؛ كمنشطوذك

ة شجساد النساء إلى هشاأنوثة من قت األوكما تفر
البيوت والروح وطبقة شفافة من األلوان الجدارية، ولم يعد 

و يمثلها، ولم يعد للجنس مخزون أ عنها نن يعلئللرغبة كا
 "ةـالمثلي"شبقي الستمرارالمتعة، فلجأ أهل الواحة إلى

 الشخصية ويدخلها في كستهالك أي مخزون فطري يحرال
ه أي يي يعتمد علكجنس كحس إيروتي القتفر. نتاج اإلرةدو



 ةانحرفت المثلية من كونها عزل. ليبحلم بتغيير مستق
 إلى عاهة ؛ات أخرى للعاطفةق ألي سياةعاطفية مهدد

 جنس بدون .طفال إلى نساءت األل حوجماعية معلنة 
جنس ال يشير إلى تعدد في . ،هتضحية وبدون مجتمع يهدد

 .في مصفاة الرغبة، هوساليب الرغبة، بل إلى تشأ

جل أوغياب النساء عن الحياة المعلنة ليس من 
رف الذي سيشربون منه، ولكنه ع ر السريئ البءخفاإ

ا ا فادحوراءه أو جسد اغياب ال يستر سر. موروث
 ه يشغلوا تلك الحيانا ألن األطفال يمكن أأيض. الرغبةب

 عن الجذور نوثتهم المستترة وبدون تخٍلأوفة بشالمك
 .غياب شفاف. لمحافظةا

ة، ث لم تهدد جذور الرغبة الموروةديدرغبة الجال
رور ممعها شكل الشارع والظالم، و ددتها، وتعقَّقَّبل ع

ة وألوان ين بحراسوبت إلى آخر مصحيمن باألطفال 
 .طفالبس التي ال تميز بين جنسين من األالمال
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 لمثيرات التي تحرك الحديث في ليلنفس ا
عد بدت إلى الواحة عبعد أن   وجدتها كما هيالمقهى؟

 جعلتني أحد ،"لعم عبده"اسة شهور، جعلتني صديقًمخ
 عنهم وعند عودتهم سيتقدم منهم ألالمفقودين الذين سيس
 لقب ظل يردده في سرهببتسامة وابحركته المستقيمة وب

 ."  باشمهندساهال يأ: "ايرثك
احب باشرة وحيرة ص ميءلمبة النيون التي ال تض

تكرر كل يوم وال يجد له ياللغز الذي ذا المقهى أمام ه
 هوينهمك في الحديث عن الكهرباء، أثناء اختبار. حالً
عم عبده "ا مئرات التي تذوق فيها مرارتها، وداللمبة، والما

خر ال يجد من آي متحدث أيتلقف منه الحديث ومن " 
حرص على حياته من الكهرباء ب، بحنان، يصل حديثه

قديمة، بجلبابه األبيض الطويل وفوقه جاكت بدلة . لعونةالم
ال طبقة تحميه . عيدةب ةكموظف على المعاش في بلد

بمنجزاتها، كم حدثني، سوى االلتصاق بالحاجة الماسة، 



وأول .  عليهاوأي وفرة ستتسلل إلى حياته ستكون رقيب
، خر نصفهاكلها كلها، ادأقطعة حلوى أهدتها له أمه لم ي

هب في الحديث  يسةرسوى اآلخ.  من حاسة تذوقهليوفر
 داخلها الوفرة السهلة قمكن أن تتحقيعنها، ألنها مشاع و

. ن إيذاء ألي حاسة من الحواسل والخبرة، وبدويفي التخ
 أحد نكن أن يكويمة وصلّفات مي حكارة عن اآلخفيعر
 حوله رواد المقهى بعد يوم بطالها أو أن يتخيل ذلك، ومنأ

كثر من مرة أ نظارته لعمل، يحكي لهم ويخلعل من ايطو
ينيه، كأنه يجلو السحب التي عأثناء الحديث ويدعك 

روح ثهم عن القرين؛ الحد. ءتراكمت بينه ويين السما
الث التي تطارده عند قيامه ثالشقية للمؤمن، وعن العقد ال

ثني عن فقد حد" عم محمد" أما . الفجرةمن النوم لصال
ل، ين أو صالة أو صوم، وعن الليل الطوييمان بدون داإل

سود الذي تدور فيه روحه وعن وعن الوحدة، الفلك األ
سلقه في تخيلت الحبل الذي يت. يقه الوحيدالجدران صد

ال في نهايته،الك  الثالث، ال ينتظره مه ويفك عقدالفجر



يكون؛ إن لم يكن ينتظره، إن لم يكن اهللا فمن   أعرف ماذا
 ". ماا إيمانً"

مباشرة تقف طبقة متميزة " عم محمد"خلف و
وتاريخها المضاد للحاجة، وتاريخ من السفر وسبع لغات 

 لطرق للحياة ولتخي خلطت بلسانه ومعها أضاف سبع
هل يرى . أحد الحديث بل يفرضهال ينتظر من .اآلخرة 

اأحدهكالم ويعيدا يسرق منك اله؟ وأحيانًنيعبا  أمامه أو أحد 
ا صاحب ن لم أعد أعرف من متىها معي حهو بلسانه، فعل

ن أحد يطوعها لصالحه ولصالح أي إضافة م. السؤال
لقد قدمت له . ا لرغبة من يتحدث معهيف بنفسه تبعرالتع

دعمه أثناء حواره الطويل ي ذاته أمامي وه ليبني بهيكالً
.  في فترة ماضية"أخطائي الصحيحة"وهي من أحد . معي

ع أحد  مرهه، هل سيستثمة هي مكسب مؤقت لضافي إأ
ف ر قادر على أن يعري غا آخرغيري ويكسب به صديقً

 .خجل منها؟ينفسه و



ب؛ خناقة في بار، ه يسرث في كل فقرة من حدي
ا  يد،بلد أجنبية يسير تحت المطر ا فيا مجروحبقل

س الشراب وإحدى ابنتيه تضمد له أمجروحة من زجاج ك
العلمين عندما كان يعمل ا انفجر في صحراء الجرح، لغم

د تكون تجربته مع ق. مع شركة أجنبية للتنقيب عن البترول
 اا متعددا، ألنه خلق لنفسه مجتمعقًي عماًئالحياة لم تلمس شي

 التعدد هو سألي. كذلك إنسانه؛ إنسان للتنقليتحرك فيه، 
 ط، المستقبل هو يوم واحد فقنو كاستقبل حتى ولمحلم لل

ا بموازاتها، بل مئذات قدرها العابر داحتل الهو أن ال ت
 تنحرف عنه بقدر اتساعها؟

 عام في اإلسكندرية دبع" عم محمد"عندما قابلت 
فته قاستو. ، كأنه لم يلحظنيكان متعجالً بصدفة محضة؟
عم " إلى الخلف وصحت تُدع، هنا بخطوقبعد أن افتر

ة، يأن يخلق بيني وبينه أي لحظة عاطف لم يحاول "محمد
هل هذا واقعي؟ كانت . اابل غدقس تقابلنا وسنتما باألكأنن
 ثر، لم تستمر أكفلة مفتوحة داخل سياق متسع للتعارمقاب



خر آا مدلول همقابلة بعدها سيكون ل. قئ دقامسمن خ
وبنفس الحاسة المتعاطفة التي  .عندي، عند توثيقي للرحلة

اة، بل ساهمت في يبلت بها حواره ونموذجه في الحقاست
بعد  ا لم أتعاطف معه، بمسافة استمرتته؛ أيضصناع

وأرى اآلن أنه حاول أن . اللقاء، وفكرت في أسبابها
ضعفي التي كانتة نقطا لدي، مستغالً معينًايفرض انطباع  

صل عن كل ما حوله، فظاهرة لدرجة أن يالحظها هو المن
عد باصة خي له، باذ انجمكان يريد أن يؤم. قد يكون بذكائه

 .يبث عن أي الحد فيأن أسهبت

 توفت تيزوج"م أتعاطف معه إال عندما صرخ ل
كون ت، لم تكن مفاجأة أن " ١٩٧٧ رجب ٢٧ية حصب

لصق أا السن، ما تعاطفت معه أنه زوجته ميتة وهو في هذ
 لويمكن إعادة تأيالموت، وأصبحنا متساويين، وبسه فن
ن مكيسارة المتبادلة، وخف بهذه الاوار بيننا بعد االعترحال
ة التي تفصل مجالين حث في الفرق والمسافبذلك الك

 لي، بقصد أو بدون قصد المجال الصحيح ددلقد ح. للموت



وت منذ هذا التاريخ، هو حاضر ضمن سياق الم. لهلتقب
 فجتماعية ضد الموت، اجتماعية تعترحث عن اببينما أنا أ

 لن يعمكا لو' وتىخفى علي موته حأ.  وال تتنصل منهبه
حة إيطالية في ئل سافندق، حتي ولو قب لا مديرةيوفي س
تحه ف اح ألماني، أيضئاسا من مي، ولو تلقى خطابمافمها أ

نه كان يريد األهم أ. ه وترجمته ليتءراقأمامي وأخذ في 
  كل سياق المكان، هو مكاني األولأن يعزل الفندق عن

ة أخطاء يعيشها يأالمالحظة، وأن ال تتسرب للفندق في 
 "البهايم"جوم وأن يقدم أهل البلد نس ما خلمكان، يريده فندقًا

دهم كما قال؛ الشاي للنزالء متراجعين خطوة إلى الخلف وي
بناء كان الفندق هو ال. مامالتي تحمل الشاي خطوة إلى األ

ا، حلم ، أيضةويية، وعن سرسكندالمادي النفصاله عن اإل
زينه إال بأخالق م يقبر إرادي ل. ا لتحققهال يجد له مكانً

بت له ثا يعنيه ليخر غائبآولم يعد . ومنجمس الفنادق الخ
حبه في الفجر، ولم يستبدله بمواعيد ذاتية للحب، برسالة 

هل تكفي زوجته الميتة . فيلم يتذكرهبمن صديق حميم، 



 سوى هذا "عم عبده"لم يكن أمام . لتكون هذا اآلخر الغائب
دفه في حياته، كما ه لم يصانب ليبادله الحب، ألئاآلخر الغا
رات حواسهخر له كل مدا، فسخّحدثني أيض. 

لو كانت له وفرة حقيقية اقتصدها من الحياة في 
 من المستقبل؛ ألحب الناس فو الخوأ ةر أرض الحاجغي

 "ا من دور الشخصر تواضعث أكاختار دور والةفي سيو
ال  الذي يريد أن يغير الحياة لألفضل واآلخرين "المثالي
 آخر تتسق مع هذا الدور ومع اختار بلدا الوأيض. يفهمون

وضمن تأويل آخر، .  لمفردهةيعيش في سيو. اته السبعغل
 ةقة له، قد يكون قد اختار سيودقيبدون الحاجة لمحاسبة 

ها المرعب وقلة ئتساويها مع وفرته في الموت، بهدول
 .هاالحياة في

الموت،  مجرة مغلقة مركزها هو "عم محمد "كان 
ةقطنلم تجمعنا سوى . ا مات في مثل سنهوأن أبي أيض 

 وخدعني بأنه حي حتى ا جيداضعيفة في داخلي استغله
حاسبه كل هذا أا ذلما. ةواآلن وأن له حلم بتطوير كل سي



 كأعتبر أن التناقض هي سمة تل ال الحساب الدقيق، لماذا
ل ماع ياعامل بمرونة كمياة ويجب أن تُالفترة من الح

 .طفالاأل

ه القوي وكتلته  ناولكني أعود معه إلى مك
ما كان ، عندا منذ سبعة عشر عام١٩٧٧م الحقيقية، منذ عا

 سيوة "عندما صرخ لي بأن. عمره في بداية الخمسين
عشها أ ماكنش يجب إني ة، عشان عشت قبلها حيا"غيرتني

، سر وراء هذا " الوحدة اللي أنا كنت فيهانن عشتها مكول
 وتكفير عنها بالنفي، لم يتحمل موت ةم وندم على حياالالك

ين بناته بعد موت أ واته متسع لفقدييكن بحزوجته، لم 
 " عم عبده " في روحه،ا حادا يحمل نصالًأيض. أمهما

 للخوف والحاجة، ه نتيجةرصل أي وفأيستخدم النصل ليست
 ته عالقء فقد خلق النصل من ذاته من سو"عم محمد"أما 

ولة فدة الطئ، لم يترك أي لقمة ناقصة على مابالحياة
البد أن نترك . لتجري وراءه بعد ذلك، لم يترك بقايا طعام



كله يأ، حتى وإن لم اا، حتى ولو كان صغيرنءا ما ورايًئش
نهانوقل اأحد، ولكنه سينمو تبع. 

ديه، وكل لعب لي وفرة أى ل عالم يكن مسيطر
 قطع مسافات هو قد يكون. قد هشمها  الجميلهةلالطفو

لباخرة وكان الفاصل وزوجته، أيام ذهابه إلى مانشستر، با
ا أزرق من المياه، ولكنه عاد اآلن خر خطآبين كل بلد و

غذيه سوى يا، ال ر واحد، ومنذ سبعة عشر عامإلى جذ
 .، وقبلها بكثافات أقل١٩٧٧رجب٢٧ية حالموت، منذ صب
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ح لي مس ا هو م" عم محمد"كل هذا الكالم عن
ته بذاكرته ق، وما سمح لي بعالهالذي قضيته مع" الزمن "

ولكن . عندما سردها علي، وبرصيدي الحي عن أبي
 خارج أي تفسير، التي لم يتح امئروحه الحقيقية، وهي دا

 عليها؛ كانت معلقة في برزخ بين فتعرأن أ " الزمن"لي
و هي خليط غير محسوب بدقة أطريقتي في الحديث عنه، 

 .ياةلح

بين المتعة والموت، من  اليست روحه مزيج
، ولكن يمكن أن .....،.....السلطة والضعف، أو من

 ال ء اآلن؛ كل صفة في روحه تحتل جزءاأحدس بالبن
 ، الصفة األخرى، وال جسر بينهما، عزلة الصفات فيعر

ات ءيهما التي ستضع الراية على المساوبنسب ال أعرف أ
 تلك الصفات المتضادة، سوى "عهايجم"ال سياق . القادمة

ين، سوى الرغبة في الحديث عن التعالي على اآلخر
هل يرى أن . دحة فاةتصار ومعه يعترف بهزيمناال



و عالمة مة بدأت من موت زوجته، هياعترافه بهز
 اآلن، تىال يعيش حنه ما زأالنتصار حققه على نفسه ب

 .ه في عالقته مع اآلخرينئت بعض مساوبنتصار تسرال

 
 .قة في الحياةيطر

سكندرية، وعندما  في اإل"عم محمد"وعندما قابلني 
د يعرفني، أو تراجعت خطوة إلى الخلف بتردد أنه لم يع

يمر عليه، سوى أن اسم أبي كان  حئأني عابر مثل أي سا
قارب أمي هو الذي أنقذ أا، وأن أحد ا السمه تماممطابقً

 .حياته وهو طفل
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فضل أ أن هذه الكلمة المشرفة من  علمتوقد ..."
ن أجل وعز فينبغي للمؤمن شرفها عند موالنا أذكار واأل

طاهرة ويقصد  ا لها ويلبس ثيابأنها يتوضأيعتني بش
اموضع كما يقصده للصالة وليتحر الخلوة واالنفراد  اطاهر

مشرفة كما بعد قصد األزمنة اليستطاع واعن الناس ما 
بعد العصر إلى غروبها أو ما وشمس الفجر إلى طلوع ال

ة مرة ئلو مايتمكن منه بعد ذلك وليفتح ورده باالستغفار و
 ....ليغسل باطنه من أدران المعاصي

ولهذا كانت الكلمة المشرفة جامعة بين التخلية 
 قلبه ويخطر من جميع الخواطر والًأوالتخلية فيخلي الذاكر 
 مال  ونات التي استعبدته من جاهئالوهمية وجميع الكا

 ونساء وبنين ودراهم ودينار ومدح وذم ونحو ذلك بقوله

م سوى موالنا جل وعز من جميع  ثأي ليس" له  إال" 
و غني في نفسه أي يفتقر إليه نات على العموم من هئالكا



 يعول عليه ثر ما حتى يستحق أن يعبد أو يخاف أوأفي 
ثر ما بل جميعه عاجز أتم العجز عن إيصال أمر ما أفي 
ذ إجب طردها جميعها من القلب لى نفسه أو إلى غيره فوإ

ب وما وجد مع بعض تلك يها كعدمها بال شك وال روجو
 الثياب ه و كالطعام والشراب والمياةمور المخلوقاأل

موال والنيران والسالح والظلمة والجنة والنساء البنين واأل
 .مالآلا ن المصالح واللذات ومن المفاسد ووالنار م
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سدل أ.  في المرضامئبي ناأطوال سنتين قضاهما 

ديث يوقظ حاسة للحياة ا، ولم يرغب في أي حيئالظالم نها
نوم بعينين مفتوحتين، كان . ط يعيش ليستمعقف. في روحه

النوم هو الصيغة المناسبة لقلة حيلته في التمتع بالحياة 
ني  السنتين دفعاللخ. اعة صباحب في الساوهجان القهوبفن

خذه للسير فكان آكنت . تها له ولصمن أبوأبي لكي أك
 في الطريق ويتدخل أصحاب المحالت ايرثيتوقف ك

بالكراسي والماء والشفقة؛ ليتألم من قدميه اللتين يجرهما 
 خلفه كأول عضو تنفصل عنه الحياة

رب من المياه التي وكان يرفض الجلوس أو الش
 عن  وأحكي لهحدثه عن أهمية السيرأكنت . تقدم له

من األفكار السوداء قتلها امغامراتي على البحر وأن كثير 
. ا على البحردأت تتكون أيضبالسير، وأن محبتي له قد 

 ثبعلي أن أقوم بدور لسانه؛ عملية كان يستمع ففط وكان 



عبر ه كوسيط مهزوم، فقط تبواستقبال تحدث داخلي وتعبر 
كنت .  الهواءية فخ الشفقة المسجليها توارل كقبه وتعل
أال أجرحه ولو من بعيد، ومتنازالًًا في حديثيحريص  

سانق التاكسي، عند عودتنا، ما تركه يعطي أيرة وثا كحيانًأ
 . أن يشعر بدونق بقية الحسابئ هو، ثم أكمل للساهرديق

 نسي الصالة التي واظب عليها رةتخالل تلك الف
، بأن ميأصامت من ح ت بعد المعاش، بإلحانواعدة س

تجره في يديها ه بالدعاء وبخيط من المياام مبلالًًتترك الحم 
ر ثكأة، وبفراغ الظل يرافقها عبر الصويإثر كل وضوء 

ولكنه لم ينس القطط. اوطأة وبيوم يبدأ من السادسة صباح 
، بعد الفتحة المعتادة للباب ا في الثانية ظهررهظ كانت تنت،

عد موته  ب. بالقططبهم ليس له عالقة سابقة وصفيرم
باب، وانحناءة ظهر يصعد  أمام الطويالً انتظرت القطط

لم .  عليه من نهار الحديقة وظالل شجر تتحركادئالسلم عا
ام التي نطهي فيها السمك، وفي ييهتم بالقطط إال في األ

أثناء مرضه،  .يام األخرى ال تدخل القطط في رحمتهاأل



كنت أيضية، أدخل عليه  لألدود المتأخرةي للمواعاا أب
ا تعودت  النور، ألحفظ لعينيه وسطًيءة بدون أن أضفالغر

حة حمض فطري ئا دخلت وتشممت راعليه، ويوم
وتعثرت قدمي بمياه بجانب السرير، يومها لم أعطه 

 نه يراني بحاسة جديدة اكتسبهاأا بالدواء، ولكني كنت واثقً
ن أ أش ترددي ولكنه لم يظ مرضه، وأنه الحخالل 

بمحبة هينة له ايضبطني متلبس. 

ائق، وقبل هرعي في الفجر قبل أن يموت بدقو
ام، كان جسده ن للشفاء؛ ناداني آلخذه إلى الحما عن عيبحثً
 ولم أقدر على حمله، فأرحته بمساعدة أمي مرة ثقيالً

الروب األزرق بأخرى فوق السرير، على ظهره و
لك؟ بنفس ره بعد ذيالطويل، وهو الوضع الذي لن يغ

غة التي وزعها ئ النظرة الزاسل، وبنفونفس الببفكار، األ
 سوى ءيير شغلن يت.  بالتساويميين أببين مستقبلي و

يل بالمقص ونمزق الروب ونمرره من انا وأمي سنتحأأني 
، وسنلبسه مالبس جديدة ، قليالًهتحته، وقد نرفع ظهر



دما يلقون ت ابنائه عنليقابل بها ابنه الكبير وأحفاده وزوجا
ر أحمد أخي على إكمالها دخيرة، ولن يقأعليه قبلة 

ا من الغرفةوسيخرج مسرع. 
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ا، فعاش في رعاية خالهاألب اليتيم الذي لم ير أب .

ة ضعيفة في الخلف، طقن اعه عن نفسه ليحميشأو هذا ما أ
لم يمت ولكنه أماته ، وأن أباهه يسترنجب أيكان  اسر 

. بئأمه وتركه وهو صغير، بأب غاألنه انفصل عن 
تعليم أو  ته بعرق جبينه، من الصفر، بدونفتكونت أبو

رصيد لها، بدون أب يقف ضده أو يحبه فكان ضد نفسه 
كان . سابق أسمال غير مقصود لرفحذ. على طول الخط

ية، مع ئزه البدائته، فتكونت مع غرابوا في أعصامي
د يلشديد، خاصة في عالرحمة والقسوة والملكية والبكاء ا

 يستخدمها  في صوته، كانةر، وذكورة طافحخيميالده األ
ي سياق للتوازن سوى العودة إلى أانقسم ولم يجد . كجدار

خرين ن يطلب المساعدة من اآلأكانها، ومالطفولة، بكل 
هئا يقسو عليهم ببكاوأيض .وية خشنةثا أنلقد استعاد أرض. 

 



 "ي عندما شاهده وحكى لفي شبابه عشق التمثيل،
 وعن " انتيجون"وهو يقوم بدور في مسرحية "أندريه جيد

وعن . يةب اللغة العرفه الشديد بالرغم من أنه ال يعربإعجا
والتي لم تستمر لسفر "  محمود مرسي "لصداقته القديمة 

ل، أما هو فقد ثيود مرسي إلى الخارج الحتراف التممحم
 .قنع بالزواج

، لكان سيتخرج ا عامسينملو رجع أبي بعمره خ
نوات دة سع ادون زميلة يحبها، ومتأخر بدابمن كلية اآل

ل مع خاله في التجارة، مقطاعه نظير العنلحبه للتمثيل وال
يعوض بها الرحلة التي ثم يسافر في رحلة إلى الخارج 

بصديقة نمساوية، سيتبادل ل، وهناك سيتعرف بفقدها من ق
رسالة بأنه قد تزوج،  رسائل ويخبرها في آخر سممعها خ

جليزية نن كل المسرحيات التي قرأها باإلوأنه قد تخلى ع
ا بمرتب ن زوجته تريد موظفًأل  لهال هامولم يعد التمثي
ا عن كل الصحف التي ا، وسيتخلى أيضفنانً"ثابت وال تريد 

ه بأني كتبت عنه، وكما حدثني ذات يوم عندما صارحت



 ر من خطته قليالًد يغيقولكنه . سوف أخلص للكتابة
ا،  زوجته أو يجعلها أكثر نضجتجاهويتخلى عن قسوته 

ديها ومعدنها النقي طوال سنتين بعد أن أثبتت له صدق ي
 يتخلى عن نظرته السوداء ى فراش المرض، وقدلع

 .يلمستقبل

ن تربوا معه منذ مى الذياصدقاء القدكل األ
انوا اته وكي بهم آلخر حظية كان يحتفئالمدرسة االبتدا

يحتلون يوما في بيتناا هام .ار ولكنه تجد الا أوكانوا جميع
متاز عنهم باستكمال دراسته حتى نهايتها أما هم فلجأوا ا

تسبهم من الجامعة كأما األصدقاء الذين ا. وحات أخرىلطم
وا يحملون بذرة ناضجة عدها، فجميعهم كانبوما 

.  في بيتناا هامةيامأا يحتلون ة وكانوا أيضيلألرستقراط
ن تياته وثقافته كانت منقسمة بين هاكل مالبسه وعاد

ته، والطبقة النوعية التي حياالطبقتين اللتين شغلتا خريطة 
وفي المرض، . لتهائضافة إلى أمي وعاعها لنفسه، باإلصن

كان أيضلصفر ولم يدخر له طوال ا، بدأه من اا عصامي



 أمي اليه كان يتمتع بصحة جيدة تحسده عنهحياته، أل
هر سيكل بحساب وأيبحب، صحة من يدخن بحساب و

بة معجون الحالقة نبوأومشاجرات طويلة حول . بحساب
 .خي أحمد من المنتصفأالتي يستعملها 



*٦٢* 

 
، في الصالة وجدته بانتظاري وراء الباب مباشرة

كي  صوت المفتاح ليعتذر لي، وليبانتظر طويالً. المظلمة
وته وأنني ال أفهمه  قسبلي أسبان يشرح أأمامي ويحاول 

قاءه األغنياء ليسوا أحسن منه، ا، وأن أصدبأألنني لست 
اة، يا صاحب رحلة ومشروع مختلف في الحنه أيضأو

ه هما أهم لديه من كل كنوز األرض، وأنه ئوكرامته ومباد
ه ال قمجانية لتالمذته الفقراء ألن أخالا كان يعطي دروس

، سوى أنه اان غني حتى ولو كاسمح له بأن يستغل أحدت
 .يحتاج لمن يتفهمه" فنان " وحساس ألنه عصبي قليالً

 القسوة فعندما كانت يدي صغيرة وال تعر
عيد ب ي السينما احتفاالًلأبي وذهبنا إ وضعتها كاملة في يد

 ا بصحبته ذهبت بها أيضهوعندما تعلمت القسو. ميالدي
فت ثمن الدموع تكب حإلى الطببب النفسي، إلدانته، وس

كني وحدي مع ترينظارته عندما طلبت منه أن على 



، فه لالعترائنابكإله يترك أحد أ الطبيب، تحرك متثاقالً
وطوال الطريق من العيادة إلى البيت اشترى لي . ولغيره
قميصله ببعض  عينيه أدليتي، وكي أرضاا جديد 

 . زميلتي في أولى جامعة"عال"اعترافات صغيرة عن 

ا  أكن أكرهه كما قال ألمي ولكني كنت متعاطفًلم
ع ا أكثر مأكثر مع يده اليسري وأصابعها الضامرة، متعاطفً

الوحدة المهم أن تكون بكل من يحاول أن يبادلني شعوري 
 .المبادلة في هدوء

لم ينتظرني وراء الباب في الصالة المظلمة 
ا يعول شاب ن أبحث عن بيت آخرأب ليعتذر لي عن كالمه

ن أي خسارة داخل ه ألكان يؤمن نفس.  عن العملعاطالً
ن الكبيرين يخولمعسولة تدميه، بعد أن خسر األمشاعره ا
لم يكن يمتلك أي . ي بالد أخرىوت أخرى وفيلي في ب

 في الروح ليؤمن بها على مكاسبه وأوالده، بل كان ةروف
ي من دتويوم عو. حس فنان وحيد لم يتحققيفقدها بتهور، ب

ني سأسافر ا لقبولهم أوراقي وتعني أة فرحية الفرنسالسفار



خر أعوله آا ت، وأني سأجد بيتًالمدة سنة قد تطول لسنو
دايته، بمها أفاق من مرضه، والذي كان في بمفردي؛ يو

وتحركت بوصلته تجاه قطب الفقد والخسارة، وتحاشى أن 
 .لم ينقذه إال النوم. ينظر في عيني طوال ثالثة أيام
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أمي، لما سكنت في بيت بحديقة كبيرة وعندما  والل

خشبي، أسير في بيت آخر وإلى باب أغادر باب البيت ال
مختلف أن ترى الحديقة . طويلة خر من الحديد؛ مسافةآ

 الثاني، حيث تسكن جدتي؛ تصغر من شرفة الطابق
وكان على أبي . رانيرون وتكبر غرف الجئشجار والزااأل

ن أ على طلبه، من بيت، وكان بناء اللكي يعيش في هذا
 روطالء رمادي سيمحو صب بنياشينها، يحارب الجدران

ر تتحرك في الصورة ئدي في سراية كبيرة وخلفه ستاجل
نية وشهادات آوأن يعلق آيات قر. ا سريء هواءهاكأن ورا

ا لوحات لفنانين مغمورين، وأن في التمثيل، وأن يعلق أيض
 ا في الصالة، وبدالًذي كان معلقًال يستثمر جمال أمي ال

 .خفاه في غرفة جانبيةأ؛  من أن يضع تحته لمبة خافتة

 



 ؛ تضاءمثالًكانت للبيت مساءات جميلة، الخميس 
نفاسنا من قبل، كغرفة أفيها التي لم نوطن   كل الغرففيه
هية ألصدقاء أبي شكانت تقام مآدب كبيرة و. ةرفالس

ن، وكنا نستمتع في نوا طيبيوأقاربه باختالفهم، وجميعهم كا
عد نزولهم في ساعة ب ستمتع أكثرأحضورهم، وكنت 

دة وفي حضن لعابي ئرة من الليل وأنا وحدي أمام المامتأخ
بل قلبني النوم غاف خاصة من الطعام، وعندما كان يأصن

أن يرحلوا ويختموا آخر ضحكة لهم، كنت أنام وأحلم 
 كانت تكثر في دب،آفي تلك الم .بصباح تتعدد فيه المذاقات

الكراسي، وتقل في بيت و طباق والشوك بيتنا المالعق واأل
 .جدتي
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در أن قلم تكن إقطاعية أمي مستبدة، ولكنها ك

للبشرألنه يخفي وراء  اومحب ارحيم و ا جميالًيكون إنسانً
يقتسمها ن أة سرية كسرت قلبه وحده، ولم يشأ ره مأساهظ
 ما مأساتهأ.ا لن تتكررذ؛ لحد معه، ولكني اقتسمتها معهأ

له وليس لها والتي كانت تدور حفهي شبكة من التعقيدات 
 كانت. ن يتحملها وحدهأواضح، لذا كانت أكبر من مكان 

ا تميل إلى كفتها ويظل هو في الكفة مئالمقارنة بينهما دا
 .الصامتة

ا سوى الحساسية اعلم تجد لها قن" دونية"كان يمتلك
لكي يحمي ."األخالقي"أو "الفنان " ةفالمفرطة، سوى ص

اولة أمي، وأنا معها، إلعادة الميزان إلى حوم. نفسه
وضعه الطبيعي، بالتحمل والصبر والتضحية؛ كل منا 

 أما هو فلم .وفي التضحية بطريقته في التحمل وفي الصبر
 خفية حتى جتماعيةا إلى انتقامات أيجد ما يضحي به، فلج



واختار حياة خارجية لم تكن . عنه، وهي طريقته في الحياة
حتى مع . قارب األةللبيت ولزيارشريكة فيها، هي فقط 

 ما كان يرن الهاتف ايرثوك. ه هؤالء كانت منفصلةئاقأصد
 اآلخر زوجة أحد أصدقائه، وما على أمي إال طوعلى الخ

سالم، ويستمر الدل  لتباأن تنقل السماعة مسرعة بعد ثواٍن
، يستهلك فيه أكثر من فنجان من القهوة يالًو طاه معهثحدي

 .ويستهلك أكثرمن مرورلي على الصالة

لك حياة أخرى داخلها، فقد عاشت نها كانت تمتوأل
 االحتياجات البسيطة  داخلاددهو فقد كان مب .حملت بعدهتو

متعة من أي فعل حتى  على أن يمتص الاادرقللحياة، أو 
كان يصارع الحياة ليوفر منها، وينقص . اكان كبيرولو 

من حواسه، من حاسة يده في إنفاق الفلوس، واالستمتاع 
ي كان سيتحرك فيه لسانه بالفقد، ومن المجال الواسع الذ

 .حهوروولعابه 

 



ن أ، أكبر من اكبير اغًوبموته وجدنا في دوالبه مبل
الملفوفة في يحتمله بيتنا كمدخر فيه ووجدنا بجانب الفلوس 

ا بالسنوات التي تراكمت فيها الفلوس ورقة قديمة؛ كشفً
ا للموت الذي تراكم منذ زمن قًيوبداية من الخمسينات، توث

 .بعيد

ة في األناقة وشراء ا كانت له موهبة خاصوأيض
ه الفني س لحامينة، وامتدادثة والعطور النيالمالبس الثم

 .الذي لم يتجاوز حدود جسمه

وهبة خاصة في السفر، بمفرده، وفي وكانت له م
خذ صورة والحمام أ الستين، إلى الخارج مرة أخرى ويسن

 .يقف على كتفيه

وء ضخل مع د أخرى، كان يا في لياٍلوأيض
ولم نكن نملك ثالجة في . تحبها أمي ، بالفاكهة التيمرالق

فكانت الفاكهة تتوسط البيت، كمحطة تتوقف أمامها . وقتها
أن نتسلل وتحت ضوء القمر يمكن لنا . ناأنفاسنا وأصابع



ام، أو نعود إلى غرفنا، ودون أن إلى الصالة ثم إلى الحم
 .نخل باألثاث الكبير

ني أفم يفلح ل، ةمحبر عادية للئناك مصاها وأيض 
اآلخرين إال في  ي إدانةفبدقة، مثل دقته  علم أحدهايت

 ! موتهد، إال بعمرضه
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براير ف ٢١ئلة أمي في يومأبي بمقابر عافن د
مي قبل موته تي باح بها ألل اته على وصيء، وبنا١٩٩٢

 .ي كفة من الميزان هو يقيمأندما أيقن بع. نواتبس
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خهيارلتا له وبموته أصبحت أب .ة صنعتها أبو

 .خ مضادييبدأ من عندي ومن تار المسافة، ورأسماله
 وبدون سيطرة أو أم أو ٍخاآلن ببذ، ره عليهث أنلأسمار

أو تكون كل هذه . ليحهصيد بحذاء يعاد تعغيرة أو 
ن بعد أن ك، ولالجديد منهي نانتقلت معي لمكا، قد ءاياألش

 ما ى المشاعر ومدرولية لتفسيألها كمادة وعادت إلى أص
 قبل أن رو البداية منها، ببراءة، لتفسيأ .حمله من إرثهأس
 .د الرغباتقتتع

جز نفسي من خالله، وكان من أنا لكي بأان ك
؛ كلحظة تاريخية لألب عندما ابدأهذا  الممكن أن ال يحدث

 ابدأ ا لن يكون ابنًنبا حيهب نفسه وقسوته كنموذج لصال
ت، مى وضعه بالصل عداية منفصل ومتعاٍلبألنه منذ ال

وهي . خرى مجهولةأ، وبحاسة فبالحلم، بالمرض، بالخو
لقد ذهبت في صراعي وفي محبتي . ضحيةقدرته على الت



صى تمايز يتفق مع قمع أبي إلى أقصى، كي أحقق ا
 .قصوري الخاص عن نفسي، والذي خلقت به

 " مسئوالً"أصبحت .  في أي عقيدةااآلن لم أعد ابنً
ولية إلى ئت المسبزي وعن عواطفي، بل تسرئعن غرا

ن خترعها اآلأوأي ضدية . ريزة نفسهاغالعاطفة نفسها وال
يست من أجل ناء ولهي ضدية ذاتية بحق، من أجل الب

 .التصفية فقط

ية من أجل المستقبلضد. 
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وأن تمتعنا أثر الموت مع األحبة في جنات  ..."

يتك وأن تغفر لنا جميع ؤل نعمك وجميل رئالفردوس بجال
ا نعاتدي عنا جميع تبؤال محنة وأن تة وبذنوبنا بال عقو

 ياذا الفضل والمنة ةبمحض فضلك بال خزي دنيا وآخر
نفسنا ومن عوائق قد أالمشتكى من اللهم لك الحمد وإليك 
 "*.....زمنة الصعبة النجاةعسر معها في هذه األ

 
 



*٦٨* 
 

... اوأيضتي بسلوى أن أخلي ق في عالا كان مهم
منها ا  خاليابل تتحطم فيه العالقة، مكانًق في المستامكانً
وهي : قتؤخر مآولحريتها معي؛ ك ع لحريتي معها،ألوس

 في الملكية؛ فمنتص. من بهاؤأسمة الملكية التي كنت 
ماني والحاجة الماسة لممارسة ي وعدمه فرضهما اكامتال

 وإطالة زمن "صديقة"لمةكهذا اإليمان مع أحد والفرح ب
 ن بهدوء وبدويلإمما جعلها تتسرب . ت أخرىنطقها سنوا

لقد كانت تراهن . ام، في مكان حر؛ ليس للحب تمامإلزا
، طبقة لم اي أعلنتهتعلى طبقة أخرى من وجودي غير ال

 .فتها هي بحدسهاش واكتاأكن أعرفه

ا اشره ولكني كنت جاهزبلها م ان قلبي موجهكلم ي
ه داخلي، ولكي يضاء كان به، بعمق الوجود الذي اكتشفت

فهي تمتلك شريحة من نثى، وطالما عبرت إليه أالبد من 
 .حاجتي



 
ا  منها؟ كان سالحاورلته مهجيالمستقبل الذي تخ

ع ا لتوسوسع من فقدي وهي أيضأ تىاخترعته حاجتي، ح
 حتى ال يتميع رطويالًستمن ال يأهم ولكن األ. من فقدها

حتى ال يتحول سالح . هذا المستقبل ويتحول إلى حلم يقظة
ل وجودها الحالي بذ لتقالتخلي عنها في المستقبل إلى مال

لرفض استهلك تحتى ال . ي تغييرأمعي كما هو بدون 
فنقلت الخالف إلى مكان آخر، وقلبي . ة الصديقةوكلم
اأيض. 

كان التخلي الذي اخترعته حاجتي، لخوفي من 
ط يأو يكتسب فعاليته إال في وجود وسالملكية؛ أن ال يستمر

 ىحافظ علي وحتمله،يط يؤمن بقانون الفقد، ويكسلوى، وس
أن " حظي "كان . مجال خفي يتحرك فيه حتى ال يهزم

ه اآلخر، للتخلي عنه، لخوفه بعه وسمح أرتبط بمجال وس
 !من أن يفرض روحه على أحد
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أثناء عالقتي مع سلوى استبدلت المستقبل الخالي 

. للقانون عملية ةعالقة من أجل ممارس.  بأنثى أخرىمنها
ة؛ لم تنتج العالقة سارخ للكامالً امتلك قانونًأأكن ني لم أل

 تخللتها كانت عمياء، الم، حتى الرغبة التيإال تفاقم اآل
. تيننن رجل وامراة، بل يين حاجتين مزمبيرغبة ليست 

عد من الظالبل أقية لم تنترغبة سرلي للجسدم األو. 
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متلك أ مع سلوى، كأني ئني متواطبأكان اعترافي 

 ليست مستوية تحتنا، اا في عالقتي معها، ألن أرضفراغً
كان اعترافي هو . انلم تأخذ نفس المسار في كل م ةًورغب

ي للمتمرد الذي ال يخون مة لوعي رومانسيداية الهزب
 كيتحرويعيش " خائن  متمرد "ة التحول إلىيدابأخالقه، 

الرغم من المجهول به صدفة أحب صديقة نوألوسط بشر، 
 يتراكم يالمجهول الذ. هذا الحب أو الحاجةالذي يتخلل 

. ديعة بأرض واحدة مستويةسباب التواطؤ والخأداخله 
ه اآلن كل ي هو المجال الذي أجذب إل" الحيؤالتواط"

ها تحت رعاية قدقأفحصها و البعيدة عن جسدي ألزالمراك
 .حبمر؛ خوتهديد شخص آ

 أو اتصوري عنه، خارجيبي، ئنقاب الست مرهونً 
فقد أدخلت العين التي تراقبني أباداخلي ،جيي ضمن نساد. 

. يانة مثالًخرية  الذوليات الجلذا يمكن أن تتحرك األ



ربة مشروطة بعدم  تخصني ليست كتجتيالخيانة ال
ة تسمح فقط  بدون حساب أو مراقبةرالخسارة بل كضرو

بل تتسلل ومعها . هفل ما ال يحتاجغسم وتجلبما يحتاجه ا
ها ومعدومة الصلة باألخالق بيانة بكل شعخكل مفرادتها، 

ألنها ستكون العضو الجديد الالزم للحاسة . دتهاالتي ولَّ
 .المجهولة التي ادخرتها طوال حياتي
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ق ا فوين، كتبثع في الثالئأخفي الكتب من البا

ستعين بصديقين أ اسة عشر عامم وقبلها بخةءحاجتي للقرا
بدون . من النقود من بيت صديقة لنا ا كبيرار مبلغًيونستع

م أكن بحاجة ماسة إليها، ني في وقتها لرغبة في النقود، أل
 وأصرح بعدها لصديقي بأن قلبي .ربما رغبة في المغامرة

 .اح ميتًصبأ

يعترف أمام ووبنفس القلب يذهب لبيت صديقته 
 النقود التي استعارها علي طبق من فضة، أبويها ويرد كل

عد با لوالعة أعجبته، ورين جنيها ثمنًبعد أن أنفق منها عش
 جنيهات مقابل طبق فاخر من شرةيه عقأن أنفق أحد صدي

 .ةدالكب

 في الشارع وفي ا فارغًه مجاالًليخلف حولو
لن  اه بيوتًليخلف حوليرد تحيته،  صوت البقال عندما
. عن أخت لصديقه اا بحرية بحثًيدخلها ويتحرك فيه



كتب يطرقة ويسقط لها ررقة لن تراها، فليصادفها في ال
 .لها رسالة شعرية في كتاب النصوص

ر، وهو داية من الصفببلها بعشر سنوات، كقو
ية، ئفي المدرسة االبتدا زميله ةسرة وحقيبيتسلق دوالب األ

 ن ويجدثيالثال سيتفجر في سبحد. حساس بالذنبإبدون أي 
صيل الذي لم يترك الق هي العدو األخن األبأ  ارضأله 

ها بن االلتصاق أ أي باب للحوار معه سوى القتل، كحدس
 منسي لألعضاء، خ من تاريفد وخود من التععزفهو 

صبحت أسة تدهورت عبر الزمن، بالعقاب، وومن حا
 .كديانة سرية

 هو لتصاق بها، بل االا ال تكون األخالق مالذًتىح
ن الرموز التي اختزنتها عبر خ ميثارة تاري إلم حتالتصاق
تها، في  في كوني خالقاآلن اللعب مع األ. نقرو

والستعارة . رائزية الصحيحةغاجتماعيتها، في أرضها ال
 .خرآلب إنسان ق

 .كل جسد له خياناته الفاعلة
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 ةولكنه اآلن يمتلك سطو.  ال يكتمللحب يكتمل أو
ا لوجود قلب آخر، قد زي تبعئل غرادعو يحركني  ينبأ

يكن قلبو محذوفًأ اا نوعيواريخ أخرى، ولن بت اا منه تبع
يبعث كل نظام الغرائز الذي حلمت به، ولكن اآلخر الكامل 

 مع إنسان كامل وعلى أرض رحبة  إالهال يمكن تواجد
ي ن يهدم ما عرفته عن نفسأته بقلحب يمتلك طا ريزةغلل

 ةلقد أوجد مساح. تلنيقأن يبدون  أو يشاركه الوجود
وهي سمة أحبها في أي . لجلدير، تغيير اتغييحدث فيها ال

اهيم والحواس،  أن ال يحدث مباشرة في مقتل المف؛تغيبر
.  جلدهالتتنفس فيها وهي تبد اجد أرضتولكن خلفها، حتى 

اتي، ذخدع به  ما تُرحبة وغير اضطرارية، أو هي اأرض
يير، بل اختارته من عديد غى الت علهأنها غير مجبر
 .بمحض حريتها

 



عتها لهذا  سلوى، أو سلوى التى اخترتلقد وفر
الالزمة للتغيير واألرض  الطاقة  يلِّالسياق الجمالي لتحو

وة قسبيها، ألني لست في كل وقت سأتحرك س علفالتي يتن
على ذاتي، بقسوة مضطهدة، برفت من الوظيفة والبيت 

 اآلن هو استغالل الطاقة، التي المهم. والدين واألصدقاء
أصبحت سلوى شريكة في بعثها، التي توفرها لي للهجرة؛ 

ا يضأو. رىخخرى ومن حياة ألأفكرة إلى لرفت ذاتي من 
والتي ستظل تشكلها لي، والتي لن استغالل طاقة التهديد 

نه المكان قيدة وكحروق مستديمة في الروح، ألنساها كعأ
طار الذي اجترحناه  اإلهنتي، ألاطؤاخترته لصدق تواالذي 
تحت  حب. يئن التكرار والترهل والموت العشواا مخوفً

جل، وطول األجل هنا مرهون تهديد خفي؛ حب طويل األ
 .في يد صاحبه عندما يتركه ام كل منا خيطًبأن يسلِّ
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ث، لن يبعيلته عن نفسواآلن، ضمن ما حص 
كانت السياق المغناطيسي نها نوثة التي تعنيني، ألتاريخ األ

ياة، لكل الرموز التي اجترحت بها ماديات مؤلمة مع الح
 بني، بتساٍو يحان أحدأ واحدأكنت في حاجة ألن أحب 
فسخرت كل طاقات الجسم . ةيعاطفي كأنه صدفة ضرور

خرى أات ق تلك المعادلة ونسيت سياح لصالهورموز
. بتي فيهاوهكتفوقي الدائم في الدراسة وحبي لكرة القدم وم

يني والمغفل عنها كمكان، نوثة التي تعن تاريخ األثلن يبع
ا، ومن ضمن أماكن أخرى يتحقق داخله اتصال يكان ذات

. طرفي الجسم لمواجهة حقيقية مع جسم آخر، مع الخارج
ع به قبل نقطة والرج: أصل الوعيدام البعث هو ماو

تحرر ة؛ لتيالكتابة التي اخترتها كصدفة ضرورالبدء، ب
نوثة إال خ األيلن يبعث تار. ديةااألحمخاوفه من جذورها 

، كمكان كاف مشترشكثر قسوة، باكتأنوثة أبنفس النوع؛ ب



ليس .  لتلقي وممارسة الحياةجديد من ضمن أماكن أخرى
بواب تتزايد  تجعل الجدران واألتي ال"الهزيمة المنجزة"فقط

 .في الطريق

ف نفسي، وعليها نت قبل أن أعري تكوتللحياة ال
يت الحاجز الذي كانت ن تعدأن تمارس بهدوء، بعد أ

تطحن وتتألم فيه الذات، والذي عربالكتابة افته جيد 
بالقرب، . أنا بعد ذاتي التي أعرفها. وبعالنية مستفزة

ق التي تكونت ضمن سلطة الرجل، بمسافة من األخال
ضحية أمي، كانت من تبالقرب من . رب مع األبلحوا
ولكني . وي مع الحياةجل آخرين فاقدين لموهبة التساأ

مع أمي، وعلي أن أسدد الثمن  ت التضحيةايقاقتسمت أخال
 بتخل وأي تضحية سابقة هي تخٍل. ة مجدية معهاقبعال
ن أجل  مسمن فائض ولي  تخلندون ثمن، ولكنه اآلب

 ط خيفظ الضياع، في حنالرغبة فقط في حفظ البيت م
 سنوات،   بسبع  الذي يكبرني مباشرة بين األب وأخيودال
 .فل ليس من أجل الخوخت



، حيث كانت شرير واللخلحياة خلف العقاب وا
د  تجفي سلطة ظالمة أو في ذكورة لن تخزن بدون طموح

ا إال في ارتفاع الصوت وفي تعصب إلى جهة لها سياقً
 "حتي أنسب جسمي. دة الطعامئواحدة في الرأي وما

 كمقهور، كمصدر من ضمن قط ليس فة،طلالمع" ونته نلكي
 . الحياةمسادر الطاقة؛ بل كفاعل بدائي يتلمص

ي موت سيصادفه هو إضافة لموت أكبر يسري أو
 ثىنأي أو. وفرة في الموت. الفقد: به في نسيجه وآمن

ا كان نوعها، هي تهديد ألنوثة سلطوية يأ تتوه، تعتريه لن
 على رقفي الخلف ودحض لها وتوسيع لمكانها، والط

ة للتضحية كأخالق تلقيتها من نا أنسوأيض. أبوابها بالرغبة
ب للميزان يا تهذوأيضأصادفه البيت، كمصير كان البد أن 

ا خارج العدالة، في عالقات سابقة ونشاطات مئالذي كان دا
المهم أن تتسرب األنثى . سابقة ومناهج للتفكير سابقة

ة ين لها خاص في فطرة الوعي، أن يكوويكون لها نصيب
 في أي يتساق يظل العمود الفقرلتشابه وا: عبور الحواجز



ين تساب الوعي، بين كل الماضي العبء وبالك حاولهم
ة، أو أصبحت الحواجز يلحظة االستنارة، لو كانت حقيق

 من ا حيءصبح الماضي جزألوعي، متضمنة داخل ا
ة ز، خريطة جاهنمام كل من يحبني، اآلأالحاضر، و

 .مات السوداء بكل خطوط الضعفبالعال

ي ئلت أن أستردها كبداوعي التي حاوفطرة ال
ياة، بدون جذور منسية، بل لححديث، في عالقتي مع ا

 بيننا، ، بلحظة مستوية متساٍومأستردها بقد مؤجلة بحب أو
ها ان لكنت البد من أج. م بهالأو هكذا أح. أنا والحياة
تقي بجذوري في ا عن زمني الخارجي لكي ألأتخلى مؤقتً

 .أرض بيننا، في زمن بيننا
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نوثة أ، ألنها  ةر قسوثكاأل نوثتهاأسلوى باكتشاف 

ساطة إال بعد أن أتخلى عن بلن تمنحها لي ب صامتة، والتي
 ايرة اكتسبتها في سبيل أن أكون مميزثمشاعر ورغبات ك

تبدأ اآلن معي رحلة تكوين العالقة من . في حق نفسي
بتخل وترفض أن يكون  ا، وتخلية درجأولها، درجة

نوثة عارية، فكانت تحتفظ بها تحت ستار كثيف أرصيدها 
. النظر في عين من يكلمهامن المالبس والخجل وتحاشي 

 قصد، ر في عين من يكلمها وتستقر فيهما، بدونظاآلن تن
لكي تبوح بجزء من األنها وبدون قصد وجدت مبرر 

 .ها الصامتةالكأم

. من حولها" بوفرة"نت لصامتة التي تكومالك ااأل
طفال باللغة تبة لقصص األكوم. ختهاغرفتين لها وأل

 لهما األم، وعندما كانت أ تقرنجليزية لكل منهما، ومساءاإل
 د ما بعة ملكي.ا كتبها بعيد" تعزل"تغضب من أختها كانت



 ليس عن طريق الصراع ، ومنها صاغت ذاتها،"جةاالح"
، أو " الغضب"و للنزاع معه بغيرأيحددها خر آو أالحيوي، 

ا  مكانً"الملكية"وصنعت . ا مختلفًأن لصراعها شكالً
ة يا للتضحنًاخرين، مك اآل"حاجة"اه تج لحساسية مفرطة
ا مكانًالصامتة، وأيضتناقض ".ا للعزلة الداخليةا مقدس  "

بين قطبي العزلة . ين مع الرحلة، وخاللها تم التباأنش
ا وتم التنافر في لحظة وجوب مفرطة، وأيضوالحساسية ال

ر من وجه، لها أكثر ثفي عالقة لها أك ااشتراك القطبين مع
 الرحلة لم يتصل القطبان أو يخلقا لوخال. ياةحطب للقمن 
من هذا ا يتحلل فيه بعضأرض" 

 . العزلة الرحبة" الفن "، لوال"التناقض 

 ه هذ بقدر كتلته سيعيد أنسنة" الفن "وأي آخر غير
 .العزلة، والملكية

وثة التي تعنيني، نسلوى أحد المراكز الهامة لأل
بعد رحلة من أسفل إلى أعلى، أو  التي ال تتحقق إال

اف للذة شن أي اكتوأل. نوثة بطبقات أرضيةأالعكس؛ 



ت كبيرة إلى تعنيني البد أن يعبر من طبقة أولى لها مساما
قة ليس بها ا حتى الوصول إلى طبذطبقة أقل مسامية وهك

 .أي مسام؛ طبقة اللتصاق

 .ي هكذا اخترعت نفسينأل

 .ت الرحلةأومن هنا بد
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الطفولة التي أرحل فيها بالكتابة، ليست فقط 

او لتصنيف الجانب الذي يمكن أن  كمكان للذكريات
 رةنها أنثى قوية وأي عالقة معها وأي إثاأحاربه، ال، بل أل

. الصفات وتثبيتها. دل لتباتح جسرفلحاسة من حواسها هي 
 .خر للتمرد العشوائيآأورجازم 

وثة التي نالطفولة هي أحد المراكز الهامة لأل
 .تعنيني
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 اس سنوات، أثناء الجامعة وبعدها، صديقًمخ
ل الماجستير، ئشاوير البسيطة لرسامة، للءللقرا. للعميان

صداقة للعميان . ولصياغة خطابات ركيكة لصديقات لهم
وتنبيههم عند نهاية  للمرور بهم من رصيف إلى رصيف

ف بلغة صامتة، بلكزة خفيفة في اليد التي تحمل يكل رص
لجسد مباشرة إشارة صامتة يقف وراءها ا. العصا البيضاء

سود الكبير الذي يتخيله عند نهاية ليحتاط من الفراغ األ
حة يمرون بها واستحالة ئولوصف كل را. الرصيف

حتها تنبع من ئكون مصدرها فتاة جميلة راالوصف عندما ي
ة من المعدن ليرى ئ دافةرطبيعة الجسد ولن أضع في يده ك

! عمىأني أقود أويفرح في الشارع من . اللون األحمر
انتقام ذاتي من كل العابرين لعجزهم عن التضحية، ومن 

متلكها لترويض أبفرح من شفرة سرية . لمساعدة لهمتقديم ا
 .هذه العاهة



 لهم، كنموذج ا ومستغالًً سنوات، صديقًخمس
 عن التحقق بالشهادة، التي تعوض بديالً اخترته لنفسي

حد بشدة أأن يحتاجك . شهادة سلبية.  الغائبةثىن األقليالً
ويعلق عليك خوفه ولون قميصه وتسريحة شعره واتساق 

ومن كثرة . تينأمالبسه، وأن تصف له لون عينيه المطف
د لها، شفقة ال ك شفقة ذكورية ال حيون فبحاجتهم لك سيح

ة صامتة فها إال تباين حاد بين الكفتين؛ كفة عالية وكثيبع
ستطلع يعلى شفرة وجهك ل" علي "ا، ومرور أصابع تمام

 صوتك أثناءالقراءة ة التي أوحى بهاشالمالمح المغشو

 عن األنثى التي كنت أحلم بها في هذا كانوا بديالً
 عن عالقة طفولية بالدفاع عن الزمن العاطل، وبديالً

رضها أ داخلية فقدت ةمضطهدي البيت، وإشباع لغريز
ول أو.  عن سكن مؤقت لهاثدت مطرودة تبحبوبيتها، و

يوم ذهبت إليهم فيه، خرجت من عندهم وكأني امتلكت 
الًيا ظل طوحلم ا، وأحسست بكيمياء مختلفة في مفقود



ة مع أنثى يقيقطابقها فيما بعد في عالقة حأروحي، س
 .خرآي لها وعيناي في مكان بحقيقية عندما صرخت بقل

قد كنة لم أنينساإ في اوألني لم أساعدهم حب 
 مساعدة كل اآلخرين، أو من: حددت مالمحها بهذا االتساع

أجل إصالح ميزان مختل في الحياة حتى ينتظم هذا الجسد 
ي ساعدتهم ألن. المعطوب بقوة ويتحرك ويرى بحاسة قلبه

ت تزوجت فيه الفتاة قي وف. حت وطأة فتاة جميلةت
لي من فشل في  اوانخرطت أنا في البذل والتضحية إنقاذً

 .حب مواٍز

 ةومرة واحدة وبدون مقدمات قطعت كل مساعد
بث . ا لي وألساعد نفسيسترد أرضأمني ألحد، حتى 

عندها لم أكن أملك . واستقبال داخليين وبصرامة متناهبة
س الدفاع عن يللمحبة، المحبة ولأي قانون ذاتي 

ول قانون عرفه البشر ضد أالمضطهدين، فتحركت ب
في الخارج والداخل؟ بالقسوة ضد نفسي : قصان مزدوجن

ال يعنيني  ما حتى أفصل من بينها الكرات الفاسدة، ألبتر



. ا أو مشوهاي بما يعنيني حتي ولو كان فاسدوأحتفط لنفس
بة، كان ا لمستعمرة مخر مالكًا لنفسي،ا عصاميوأعود مالكً

جة الصدام وسيكون من نتي. علي أن أعيد بناءها فيما بعد
 س والفرح، سيتكون وسط أثيريأوالتغيير والبناء والي

نسانيته، وسيستقبل إه بحول الجلد مباشرة، ينتظر من يمأل
 . من آخرينثموجات منخفضة للبفيما بعد 

 اال كمبقولن يعد هناك نظام ذاتي للبث واالست
 .كان
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نفسنا أليك المشتكى من إاللهم لك الحمد و"....

 هزمنة الصعبة النجاق قد عسر معها في هذه األئومن عوا
ل حتى نفوز آموالنا في ديننا ودنيانا حال وم افآمنا ي

يا رحيم يا من .. بأعظم رضوانك في الحياة وبعد الممات
نا ئبالنا وآل اللهم اغفر ليس معه في تدبير ملكه ثاٍن

جمع شملنا أحبتنا وذرياتنا وأخواننا وإشياخنا ومهاتنا وألأو
 "* ..محنة وشملهم بال
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ب جديد، البد ا أل األب اختراعنع ي كتابتتكان
ب الذي عايشته البد أن اعر كبيرة من األشن يضحي بمأ
 شريطي، حذف منه أعضاء لصالح السياق الجمالي تُ

عضاء منسيه أ وءالحياتي العابر بصباحات وموت وأصدقا
التي أحيت هذا " النسيان والتذكر"ن، لصالح حاسة دوم

تعيش أقصى نتاج إنساني للذاكرة لوم. السياق من الموت
 . حذف لهاىوجود لها وأقص

ل، آلية  هامة لجوهر الجماةفت السينما آليشلقد اكت
نسيان والتذكر، ال: المونتاج: كل الحواس اهتعمل داخل

عندما تحارب الذات كل عوامل ضعفها ضمن سياق 
جمالي  شريط سينمائي يتحول فيه التراجع إلى هجوم، 

ا عهوتتحول كل هزيمة غامضة إلى هزيمة تحدس مجتم
: ما فرق طاقة التذكر والنسيان: ومحذوفها االضطراري

 .حمستديمة في الروالعالمات ال



أو الكتابة وحدهما، نما تطوير لألداة لن يخص السي
ا لسياق نسان يريد أن يشاهد وجوده خاضعإولكن أي 

يط شوكل من يمتلك حاسة تن. لهمأن يتحجمالي، من أجل 
بداعية،  داخل العملية اإلداة سيكون بوجوده كامالً األههذ

بصدفة "ط، ول الشريأ هف بمفردشكتا، ألنه ةا بالفطرمبدع
ر سيعيشها ليست  تذك، وكل لحظةةنية نقديآ ب"ضرورية
و الفرح، بل لتوسيع رقعة،  لألسى أو الحنين أةخالص

وات أخرى عبرت بوفرة من حي. ا الوجودذفضاء ه
ه وليس أي طبيب تول مكتشف لحياأنه أويإبداعها، وفرحه 

 .نفسي

وضمن عالقتي الماضية بأبي، استخدمت تلك 
اللعبة الحيوية، كي أضعه في سياق جمالي من القسوة، 

 أماكن رحبة للتموضع عوالتي توس! ت حقيقيةن كانإو
أن يقابلها  من اإلدانة من أجل" اعالي" احولها، ألجد لي مكانً

اعر الهامة شحد المأرحي الصارم بنفسي وبحريتي، كف
 .التي كانت توفرها لي إدانة اآلخرين



ني تحركت أ، أو اولكن المرض جاء مبكر
اشة، شلمت ال عرضه وأظءأثنا طع الشريط، وقُامتأخر

 أوسع للعبة النسيان والتذكر فكان علي أن أفتح مجاالً
اني منه ولكيمياء ع لمكهدفها من األب الذي تتذكره، ألوسو

ر م النور حتى ولو تذيءن أضأكان علي . قلبي
 يفهموا تىضع أمامهم البكرة الجديدة حأون والمشاهد

 والتي كانت من قبلالخدعة التي أحكي بها، خدعة الحب؛ 
شاهد أ وأن.  في ظالم الصالة وجلدة الكتابا عمدةيمخف

 قطحكيه فأمعهم الفيلم، وال 
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 مجهول لها نزعها من مستوىأنقل جذوري أو أ

 لتتفكك كتلة هذا .القرب منييها ي يحيإلى آخر محك
ة يمومن هنا كانت أه. ينشط أهم ما فيهوالماضي العبء 

 ليس هو اا عابر، زمنًا خاصاالكتابة، حتى أمتلك زمنً
الضبط ولكن الطفولة أحد معابره، لكي أقف وراء بالطفولة 
 إيحاء الزم ؛ضي بصوت خفو أتحدثولى نفسي األ

 .له شريط الحياة من أوالكالمت

 حدث، ا سيكون شيء مفقود؛مئع إيقاعي وداسرُأ
لي،  الداخيتساق مع قانوناشخص، موهبة، دقة، ولكن هو 

 . من هذا الوجود الذي سقطالًمع المحذوف أص

 أتواطأ مع الداخل، ايضأ مع الخارج، أتواطأوكما 
هناك . عر وللقاءشة وللبمعنى ال توجد أرض كاملة للحيا

لمونتاج، بالحلم، ابالعجلة، بالكذب، بستكمل م يئ دافمحذو



شخاص بطرق أخرى أل ستكمليو. دةدباألخطاء المتع
 .غيري

ر حضأهاية، لكي متلك الني أل إيقاععسرُأ
ير، بآخر الشريط، غ، قد يت"حدس . مستقبل المختزن بيال

 يحفظ هذا الوجود ءي غير محدد وملحدس بأن مجاالً
لقانون الخفي والذاتي الذي يجر المستقبلي وحركته؛ ا

اطل أو تساقات ليس من بينها الخوف العشكال جديدة والأل
 .رةإلنال جذع عمود ىلالجنون أو الجسد المعلق ع

 اإليقاع والمرارة التي تكتنفها ليست من ةمخاطر
خلي مجتمع أجل مجتمع خارجي، بل من أجل مجتمع دا

مام مشهد مستقطع من تاريخ أمامه، أبيننا، لبعثه والمثول 
حي، وسيصل روحي بمجال أكبر للتلقي بالمجتمع الحقيقي 

 .امشهد ما زال هارب. لذاتي الحقيقية

ني لم أجد له ا، وأل أحيانًع إيقاعي، بالكذبسرُأ
 طى سياق آخر، هذا الشريلا على لساني فحولته إسياقً

الكذب من أجل تكملة . ا سياق للكذبالسينماني، هو أيض



ري من اللحم الحي للذاكرة، ا االضطرفالحلم؛ المحذو
سقطه أالمحذوف المرعب، الذي لم . كبرأالذي وارته كذبة 

ضرورية من أجل قة، خيانةيجل حقأكذب من . اعمد 
من . مل فرحهأ حدسية لم يتنفس فيها وجودي، ويتفراغات

، وتفتح نافذة على المستقبل ين ال تضيق الحياة بأأجل 
 .وليس المجهول

 عن اعرف بقلبي، بعيد أخرى، ألوبالغفلة أحيان
من أجل أن أنزع فتيل القنبلة .  للمعرفةءيطبالتراكم ال

ع الناس اآلن هو تغافل التعامل م. التي تتحرك في دماغي
 .لبيقرت د بعد أن طوممتع

لن تكون غفلة لتواطؤ مع شعب أو أمة أو نموذج 
م لن خوفي حب األبدي، ألمرومانسي للمتمرد األبدي، وال

  من هؤالء لم يشارك فيا سجن، ألن أحدط بالييسود عل
 .كانت له مصادر أخرى. فيوصناعة خ

 وهو تى، حلطرف اآلخرخترت اا أنا الذي نيولك
غائب يعالج فداحة البارود، ليس يأسا ا ولكني تحملت نوع



ألرض التي لمهد  منه، ألالً، من األلم بد نبيالًا، وليسخاص
 .لتقي معه فيهاأن أيمكنني 

 كنت طوال السنوات السابقة أتحمل عن أشخاص 
 من األصدقاء، ةجموعوأفكار مجهولة بصحبة م مجهولين

لي من أجل مجتمع مكان تح اضطع، وأيقمجتمعي المست
ستقبال والدعامة  واالثط أوسع للبيخر؛ وسآمستقطع 

ل حجر مشع وك. للمثول بكل ثراء أمام المجتمع الداخلي
ع نوعي غير متمج. ع داخليشفي روح صديق هو حجر م

وليس بالتجريد،  ةالماد مل دائرة الوجود من نفسكاللغة ي
من مكان آلخر، بكذبة حقيقية، ويفرح أن يعبر وجودي 

ن أول الفصل إلى آخره وال أعود ا تعبر جملتي موأيض
 .اا، ألنها لم تعد ملكي تمام وراءها تمامقفأ

، د الداخلي المفقودكل محاولة للبحث في الوجو
له مل ما لم يتحل أكثر من الالزم، تحمتهي لحظة تح

خرون عنك، رأسمال ذاتي في التحمل وهي صيغة اآل
تي كنت أمارسها من قبل بجانب القسوة، الوفرة الملكية ال



ة ألن ئالوحيدة، حتي أجد األرض المستوية، وليست المتكاف
حتى أجد األرض . خريمتلكه اآلال ا كل منا يمتلك م

 يتي معهم، حتى تدخل إلقة التي أحلم بها لعاليالمستو
وفرة تعطي وتأخذ . وفرة جديدة ورأسمال من نوع آخر

ض، وفرة البد وأن ئوأي فا. قيمن فائض عضوي حقي
الحب . لمال، بعاطفة ما لهامن دورات رأس ة يرتبط بدور

 .مثالً
 .ع أو التمايزسرأسمال بشري، ليس من أجل التو

 .بةحكن بالسفر ولألشخاص با لمما استبدال لأل

ي ئ من أصدقاأحاول أن أحب من استمر معي
  من أمي وأبي وأخي،وآخرين ما زالوا مجهولين بدالً

مراض وال ثبات قدرتي األ ينزا لتخليكون الحب ليس مكانً
ب الذي يجلبه الحب بيني ألن الغائ. ه، بل مكان للتحرريلع

ق التواطؤ واألرض خر قد تم ضبطه بعمآوبين أي 
ا االحتياج المزدوج، ولم يعد مقدس: نشدهاأالمستوية التي 

، ولم خرى إلى أسفلأ يحتاج لرحلة ا، كامالً أو نفسيكامالً



أو أن جميعها اختلفت، ومعها . ح الخوفئيعد أحد شرا
 .فلف الخوتاخ

ا فضيحة طويلة يضأة طويلة األجل وريالمحبة جذ
األجل وفجواتها كبيرة واالنتقال من فقرة إلى أخرى في 

لمعرفة بل تورطًاعمودها الفقري ليس انتصار ا في ا نوعي
فنادق الونات وعالقات ومقاه ومحطات سكك حديد وص

 المحيط في جانببة ئات وعطلة هادقومالبس جديدة وحما
لديانات وقلب  بالنقوش وايءالمغرب، وجواز سفر مل
. خر مفتوح أثناء العبور بالشارعنصف مغلق والنصف اآل

تمايز أبل من أجل أن ق تورطا في عالقات رفضتها من
 .ويكون زمام المبادرة بقلبي وحدي

 .وفرة تتحرك

بخاخة لتعرية المرض في خرين ومقاه وآو
وحدهم من حياتي، ب، سقطوا ئالشارع، ومالبس وحقا

ليست خسارة أفتعلها ولكنهم استنفدوا كل عاطفة داخلي أو 



ومهما حاولت سيكون لي نصيب في هذا السقوط، . العكس
 .يائلعشوا هذا الموت يف

طته من جديد، ولم يعد هو يخركل شالجسد ت
أصبح له فضاء سيذيب و نص المعرفة الوحيد، أمصدر 

صارمة ضد  االتي كانت حدود" الجسد"ة مكل. حدوده قليالً
التي كانت " ات ذال"السلطة وتاريخها ومن قبلها كلمة 

احدودمنهما، في بدالً. المجتمع: ا ضد سلطة أكثر اتساع 
كمكانين : فسالجسم والن: ينأرض السلطة والمجتمع النوعي

مات والرموز والعالقات بدون د ولعبور العالالمتعمللجهل 
ارمة، على أرض منخفضة تستنزف كل منسوب صبة قمرا

 الحيوية هل، من جديد، هذمتحأوعلي أن . ةيلها، كل حيو
 .العارية
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ة من ا مؤقتتهم رحلتهم في الصحراء فنونًحلقد من
ع لألجانب والقادمين من تبا اجل أن تزول وتهدم وأخيرأ

كثر من ألكثر من الطعام والبيت ألاألواني . ةرالقاه
واضحة، الياء غير شية األؤكثر من رألالسكن، والظل 

ها عالملونة ليس في توسب لكتلة البيت وجدرانه اوحس
رة، بل في عمق الحياة التي يوامتدادها على أرض كب

 .تحملها، أو التاريخ الذي حلموا فيه بالبيت

ط قفلة من األلوان والزخرفة، هل هي ئطاقة ها
 فمتعة؟ أم استغلت من طرف خارجي وظلحاجتهم لل

ليست األلوان من أجل الروح في جانب المهارة فقط؛ 
ب ئ بهجة معها ومع الطبيعة ولكن لتمجيد غا.دلاتساق وتبا

 هذا بحأتقنع اآلن باآلخر القادم الذي شفاف، يمكن أن ي
 . تراثهم أكثر منهمب وأحمنهمب أكثر ئاغال

 



لمالبس والجدران والظل إلى تحولت األدوات وا
ا ذ لهاغير مدونة يجب أن يحافظوا عليه تافيزيقايرموز لم

 ةروح قديمة ومستمرخر وليس كمخزن للذكريات ولاآل
هم الوحيد فقد تم شحنها بما فوق صبحت رأسمالأها نوأل
على نقطة أى الجمال لقد تعد. ل الجماليمحدرتها على التق

من أين أتى . اق متماسك لهلى سييمكن أن يحافظ عندها ع
 ه يتحول الجمال إلى تشوتى في المعادلة حلالا االختذه

لقد تحملت األدوات أكبر من طاقتها على أن . إلى زوال
ا، فتستغل داخليأا ي الفرح بها، وخارجيدلابال ت. ايض .

حد الطرفين، من مكان أقل إلى مكان أوإنما تضحية من 
 .تمرار الحياةمنسوب غير عادل الس. أعلى

ب ئاغت األدوات إلى سكن جمالي لهذا اللتحو
م وعلى أكلهم قوه على صدورهن يعلّأ من اآلخر، بدالً

لم تعد للطعام،  اكتميمة قلبية؛ ضمنوه الجدران وطقوس
التي تمتلك  وسع للعينأفي متناول  اا وشفافًجعلوه مفضوح

 .القدرة



ات ذة اليجتماع الاا مدونًفظ لغتهم إرثًتحولم 
نتقلت إلى األدوات، اشفاهة ال يفهمها غيرهم و. لقديمةا

 :سي اللغةآاستعادت األدوات أحد م. تاريخ حيبدون 
 بالذاكرة تحولت جميعها إلى رموز لغوية محملة. التجريد

 .لصمتال باملجبا

، ال "ي األجنب"لذا فهي حصن لهم ويغلقونه عن
اظ على سرية حفليجعلونه يتسلل إليها ويتكلمون بها أمامه ل

أي غريب ال يعرف هذه األجنبي الذي أعنيه هو . بينهم
 .ةياللغة السيو

ال يوجد ما يخفي، إال القليل، فخلف هذه الموانع 
ا ، سطحاا، شفافًصبح شفاهيًأتفرق الجسد و اليوجد جسد،
 سمة أي او أن السرية والغموض، وهمأ. من الرموز

، ولقربهم من  تكون لبعدهماديم، أصبحا عرفًقمجتمع 
 .ا لعمق ثريا مرحليخرين، أكثر من كونهما إنتاجاآل

 



جسد عابر للمجتمع، وأي تطور كما رأيته سيزيد 
. الجدار الزجاجي الذي يختفون وراءه عبوره، سيرقق

ا حقهم هل ألنه ا أيضذ ألي طارئ حديث، وهسيفرحون
 انفسهم، عن الزوال، استمرارأاهم في فكرتهم عن سسي

بر الصحراء بداية من صحراء ة التي قطعوها عللرحل
الرحلة اآلن تحدث في . السودان. ءر، ومن صحرائالجزا

ا عن ثباتهم في أرض واحدة وهو ما نفس المكان تعويض
ا من حقهم  وذنبهم في هذا االستقرار، وهو أيضهلم يتوقعو

! 

ير داخلهم رحلة اآلن عكسية، العالم اآلن يسال
نها راء، ألح في الصاحركوا بهس السرعة التي تبنف

هم أصبح تتاش من أن يصنعوا هم دالًبو. مقياسهم لإليقاع
األجانب، الصعايدة، الموظفون، اللغة العرببة، : العالم

رحلة عكسية .  هو البديل؛العمالت األجنيية، التليفزيون 
. توحي بالحركة والسفر والعبور، ولكن في نفس المكان

. اطبي الميزان مختلفان تمامق نأل  من طرف واحد،بتخٍل



يكن م ول. وليست للتبادل.  لألخالق" معيارية"أحدهما يحمل
ا رحلة في نفس ا، هو أيض غريبامرأ "المثلية"انتشار 

 سها، لتصفية حدسية الكل منابع الحاللالمكان يفقدون خ
بق، لتصفية أي رأسمال للجنس قد يفيض بعد ذلك، شوال

ه ئة للجنس ومن وراقاعية حن من اجتموكرأسمال ت
حتى ال يبقى، وراءهم، أي مخزون للرغبة اليسهل . الجسد

ط ئحتى ال يبقى وراءهم، أي حا. خيرةحمله في الرحلة األ
حتى ال . الرموز الملتهبة وغير المكتملةو الخربشاتمن 

 غافل، قد يكون في أغنية، قد يتكون حوله مدلوليبقى أي 
، أو بطاقة الجنس على الحياة؛ أي حلم مستقبلي لهذا الجسد

ب ئكنه هذا الغاد يوضح قأي مدلول . كثر اجتماعيةأألنه 
 .معه  مافي المستقبل، أو لعالقٍة
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. وسنوات أخرى ستمضي وأنا غافل بإرادتي . . . 

. بعد ولكني اكتسبتها  العمر، ولم تمضِِِِِِِِِميسنوات لن تس
إحساسي . ي خسارةأقتطعها اآلن ليست بها أوكل عالقة 

زمني في البداية، عندما كنت أريد أن أضع ال بالخسارة
 ."المنتصر"نفسي في مكان 

 الذي حرص أن يفرض نفسه علي ولو "حجاج "
 لبلد آخر، ة من سيواكان مسافر لمرة واحدة، عندما

 يمكن "استوقفني في الطريق وقال لي بأسى الصباح المبكر
". ستاذأافتكرني يا   ابقىبس...  المقامل منك فيقأنا أ

ولو "ديث  الحأمته التي يبادرني بها قبل أن يبدحجاج وكل
ستاذ، كان الحديث من البداية، في أاني حطول عليك يا 

ته أن ي، حتى ولو كان في ن"داود حبون. " ال لزوم لهرهنظ
! م ليئعنه أهل الواحة وتحذيرهم الدا يستغلني، كما يشيع

دعاني إلى بيته وأجلسني  ه ليولكن خالل رحلة استغالل



الشاي بنفسه وأجلسني  بالهواء وصنع لي يءم شباك ملأما
بها، حطلعني على بعض عاداتهم التي ال يأمع أوالده و

ابنه ليوصلني وترك بناته يتجولن بأصواتهن حولنا، وترك 
 .خرةأفي تلك الساعة المت

 االسترالية تسير بقدميها الحافيتين وتضع "روبيكا"
ي شاب أ ئرض، وتترك جسدها ليفاجفي األ ا كلهبصره

و فتاة بعباءة ستخرج من زاوية أأو دجاجة أو حمامة 
 جسدها لألسفلت ولالعتذار واالبتسام كشارع جانبي، تتر

وأثناء . ا لزجاجة عارية بها، وأيضأفي وجه من سيفاج
 إبطها؛ تحتفط لنفسها دوقها الصغير تحتصنمرورها و 
ل ا ويتحمهر شعريه، شارع داخلي يط فيلتمربشارع آخر 

 .المكل هذا الشرود، كل هذا الج

لته في المقهى هل يوجد بسيوة أغنياء؟ أعندما س
كان سؤالي لغياب أي مظهر من مظاهر الرفاهية، سوى 

، هنا ال توجد  ال" صحاب محال المشغوالت اليدوية؛ قالأ
له له له كان يختار أوهكذا كل سؤال كنت أس. "رأسمالية



حملها أرا التي كنت يا من أجلي، من أجل الكاممصطلح
 "لتنضم كلمة.  التي كنت أتناولهاةرات الكثيبروشوالم

الذي يفتقده كما حدثني؛ "  التوازن " مع كلمه"الرأسمالية
وأمام . أي طارئ مثقفمام أ يسنده التكون قاموس
 يجريها مع كل غريب، األجانب ة كانئمساومات هاد

ا في مزرعته بجانب عين للمياه يمكن وا يوم، ليقضةخاص
ا للفرد، ومن أجلي جعل االستحمام بها مقابل خسمين جنيه

االمبلغ خمسة وثالثين جنيه. 

 ي السويسرية التي مكثت في الواحة ثمان"باتينا"
ة بكرافان، لدراسة المالبس العادات بسنوات في عر

ا ضي وأ.احةووللكسب من أفواج سياحية تأتي بها إلى ال
سمها في اوعندما ذكرت .  للغتهمياخترقت الجدار السر
مامها أالسيويين قالوا أنهم ال يتحدثون المقهى أمام بعض 

 .سرا رأ عن أية

، لذا "تسافر إال إذا كانت هناك ضرورة لذلك  ال "
 السودان إلى كعيسى الذي تر"ه لـرورضكانت هناك 



أتى من . أض ليببع األعشاب التي تعالج كل األمرةسيو
ة ئالسودان ولم يحمل معه سوى بشرته وحقيبة ملي

ا الضطهاد  لم يكن قناع"اا صافي أدب"ا عشاب، وأيضباأل
ه نه مهما كان مكسبأليتكسب واعتقد  ةأتى إلى سيو. مزمن

ليست هوايته . سافة التي قطعهاالنسبة لطول المبفهو قليل 
لهم،  الناس والبيع سب المحض، بل التعامل معكال

 في ضاعتهبعات طويلة أمام سالراه ارأكنت . والصبر
خذها أ، ال يعد النفود التي يهالسوق، بنفس االبتسامة في يد

ن الغرض من ون، يضعها في جيبه مباشرة، ألزبمن ال
 كتفيه وفي الفندق يسير بهدوء وعلى.  قد تم فعالًعالبي

حة معجون األسنان، ويبتسم ئفوطة الصباح وتفوح منه را
ا بتحية الصباحبخجل متمتم. 

ا عن  تقليدي االسكتلندي، عندما سألته سؤاالً"مايك"
د لق . Completly Confused :رأيه في نفسه أجابني
ردن  زار األةته لسيوزيارقبل . دفعني إلى هذا السؤال

كل . يل، وقبرص، وهونج كونج، والفلبينئومن قبلها إسرا



. ست له أي صديقةلي. ، المسافة قطعها في شهرينههذ
والسفر من أجل أن يحصل على سالم داخلي لم يجده في 

 سوى هلم يحمل طوال رحلت. ةمدينته ووجده في سيو
، يكان يحدثني وهو ال ينظر إل. نديةر وجرابخصندل آ
كن سوى وسيط أيث يتحرك منه وإليه، ولم كان الحد

مع .  المتوتردهبشري لعبور القلق، ليصل به طرفي وجو
وحركته المرضية، . لحركات العصبية من قدميهبعض ا

كف يده اليمنى   أثناء حديثنا؛ وهو يمرراالتي تكررت كثير
على رأسه الحليق، كأنه في كل لحظة يمحو طبقة من 

 . األفكار المهزومة ليستمر
ويومفا أحسست بأن كل ما بداخلي طاا قريب ،
قعدي ستمرار في ملم أقدر على اال. فيه يموأكبر من تحك

ا ، وقمت متوجه"لفرج "ا سريع في المقهى، فتركت الحساب
 اصقًتلمكنت . ايرثق كئقرب تاكسي، وتحدثت مع الساأإلى 

ورأتني فتاة . عليها كل طموحات الجنون ابنفسي وطارح
وأول . عبر الشارع إلى بيت سلوىأنا أموعي وا بدناضح



، اا وفيرني طلبت منها طعامأ البيت ما فعلته عندما دخلت
نسانيتي، بأول قاعدة لم تنتهك إحتى يذكرني الطعام ب

 .للحاجة

نك كتبت هم ما فعلته في رأيي، أأن إإبراهيم، 
ويلة األجل، كتبتها بتضحية ط. لتكئ جديدة لعا"سيرة"

بخمسة عشر عامكان الطرف اآلخر غائ.  عنهماا بعيدأو اب 
اكان آخرذاتك، ونزواتها حملهتتكبر من أن أ. ئلةالع ا كبير 

حبة صت. ستجابة تخصها، ولو كانت بسيطةن تنتظر اأفي 
. يخا التارذلك غيرها في مثل هذا السن وميل هن تمكلم ت
 أي فراغ لت روحكغرواح الكثيرة التي ش توفر لك األلم
 ."  مدار الحزن "ختيار الدا خلي، سوىلال

 هو متعارف عليه، بل اا، كم أدبيلم يكن عمالً
ا لنقد هذا التاريخ لتصفي لك مكانً خر،آ لمكان انحتً

 .ن لم يكتمال داخلكيين مكانبا  فاجعاكان تماس. خارجه

خترتها لم تكن نقيةا ا ألن الكتابة التيوأيض اتمام ،
سك وبمن تك بنفقالجديد الذي تمنيته في عال ا للمكانتبع



 بأنك ةحد المساءات الطويلأحولك والذي لخصته لي في 
نا الميت ولم يسقط أا، لقد احتضنت  أن تحتضن ميتًتريد

 .كل الخوف مرة واحدة

ا بكل التواريخ ألن السالح الذي اخترته كان ملوثً
كان يمكن أن ينطلق هذا العمل  .كل تقنياتهابالقديمة و

 .كمدار كامل لحرية الروح

 ، التوقيتوالل
أن حدة النصل لم تكن هي المواتية لتاريخ  والل
 كان يحتاج ،يات وبهذا التشابك رالضرو ل وبهذهكبهذا الش

 .لسالح بنصف نصل، لكتابة متغافلة قليالً

. يرةث، كلقة كانت، أصالًغبواب المولوال أن األ
ر من هذا؟ ثسيرة أخري، تحب فيها نفسك أك" هناك "هل 
بالنسبة لي هو " مدار الحزن "كان . يولكنه أمتعن. أتمني

 . أعرفهنتابة عبر إنساكال"  لماهية"المدخل الحقيقي

 



 عن ضعف أصيل والًئاآلن يمكن أن أكون مس
بداخلك، ضعف تجاوز الغريزة بمراحل، وتجاوز الطفولة، 

 . لالتصال بينناوأصبح شفرة
اك الذي فتحته في  الشب محمد المزررعي 

 . اآلنحتىا زال مفتوح  ما؛ٍحغرفتي، ذات صبا

 الطبقة؛ الجرح العاري

الذي يكبرني . دكتور هشام البر هشام،ألكوأخي ا
ا ماء، وعندووأنه كان يخبئ عن صدري الد ات،وبتسع سن

يء  كان يضجهد يدي تحت مخدته في السرير المواأم
لقضاء،  في سلك اه تعييننة في ساوأيض. لى يديالنور ع

 فارغ في  يتكون حولي مجالأكان في نفس الوقت الذي بد
نه أو. المسالي لبقال عندما يرد علاالشارع وفي صوت 

لى البيت، وظللنا ساهم في نقل المجال الفارغ من الشارع إ
ية ألبي بة األجنبا خلط المكتوأيض. يلةومتخاصمين سنة ط

 غراني بأن أتنازل عن جزءأ والتي " عودة الروح"برواية
 .ا فقتوا ها، وطبعئشترك معه في شرا أل" عيديتي" منمها



ي نقطة متقدمة لني عول من دلّأحسين بالل، كنت 
شكو أ كت إليك أشكو قلة حيلتي، كذلئعندما ج. في نفسي
، رثفسي أكأخبرتني عندها بأن أثق في ن".  عال"من قسوة 

ي، وكانت حينئذ دتها لدا في ممتلكاتي الطبيعية وحوأيض
هم في الحديث رتياحاو خرينصات لآلنهي موهبتي في اإل
ال تنتهي مع نصات لمغامراتك التي اإل. معي، وخاصة أنت

ديقتك عن حب، أوصيتها واحدة منهن، وكانت ص. الفتيات
عندما . " قلب المرأة " برفق لتفهمني معنيمعيبأن تتحدث 

ك فهمت اللعبة نتناولت مجموعة كبيرة من األقراص، ولك
ا وكشفت عن سريسريع .قت معك في تحليلك، تفاا وأيض

خر تفقت معك بصمت علي اآلا. مامكأ يبأن أخفضت عين
تصال لالةاليائس الهدف من هذه المحاولة ؛ اسمهاوأيض .

ء أي الغريزي ورا علدافا: كو أكثر من ذلهكتشفت ما او
 نوعي قنت أول صديأحسين، . الناساولة للتدمير أمام حم

 .وأول متمرد حقيقي حتى سن الثالثين. أصادفه
 



والذي . مجاهد، الدموع ال تموت في بئر المرايا
اصة يستشعر بها وسامتي في المرايا اكتسب حاسة خ

ا في كل أبدوال يخطئها . المعكوسة للمقاهي والبارات
واء  الهى وعل بحب علياا منتصرهاللحظات التي أكون في

 خرجنا من ةومر. ن انتظاموتقبل فيها جرعات البيرة بدأو
ت فلم يل. اجئنا كلب بقدم غائبةفا لية صباحنمهى في الثاقالم

، قد يتغير كل ىس الكلب مرة أخرفنا بنلو مرر. نظره
 . الكالم الذي حدثته به بعد ذلك

أبي، لو كنت حكيت لنا عن مأساتك وأنت صغير، 
ا ه علينا، وجعلته ميتًيت سرف أمك وأخكتر عن أبيك الذي
ن أب نك بدوأا رتبت كل عواطفي بوأيض. في حديثك عنه

 بعد قد عرفته صدفة، لن السر اآلةولم يعد يفلح معرف
د حسبة أوازن فيها بين موته ق أعامئوكنت دا. موتك
نه مات وأمك أل يتخأكنت .  ألنك لم ترهاك تبعتووالد

حامل بك، وأتخيل نقطة بعيدة تفترقان فيها لكي أصدق تلك 
ين بدون مرض الثثفارقة الغريبة؛ أن يموت أب في الالم



. ة طويل فكرت في هذا لياٍل. ليموتككأنه كان ينتظر مولد
 يملها إال فحا لتقطة البعيدة التي لم أجد أرض النهومن هذ

ن مش يتحركت مشاعري ووراءها ج! ضحمل المأالت
 يت لنا جدارك وبدال من أن ننطح عليهلو عر. موضغال

 ومع عنوة، كنا تعاطفنا معه ومع صوتك يهسنا ونعرورؤ
ة الشك في أنها ئرة ودافيا صغينا شموسأقسوتك، لكنا ر

ا نلفه، ولكنا أشركناها في اللعب معتنتظر خكانت 
 .اعناها عاليفور

ى خجل يديها كآخر ليسرية، اطلع الصاغة ع
 فيسرية لم تعر. أجل استمرار األسرة دية منما تضحية

لفصل وقبل أن أصل لباب المدرسة راها من اأ كنت يأن
 البد منها، ةة كخساري، يسر.بل أن تشير لي بأصابعهاقو

. خرج مني، بل من مأساة كبيرةها ألنها لم تذراع لن أبتر
، اولو كنت أفهم في الموت جيد. ملك سوى األصابعأال 

كرمشة : دةعد أن تسبقه عالماته المعتابفلن يأتيها الموت 
 .فها كورقة شجر جافةااليد والتف



المال، : حقق وفرتيأمي عندما تت ستموت
ة بحاجتي  حياة كانت معلقةنها ستفقد أهميأل.... الزواج،

أي .  ولم يعد لها مبرر اآلناناها سويمتسقية احإليها، ويتض
حققها هي إزاحة لحياة سابقة كانت مرتبطة بالحاجة أ ةروف

". ن ي الحن" كنت ني الوحيد من دون أخويب ألفقط، وبالح
المرأة، المال، : لحققها هي مكاني لتحقيق استقالأأي وفرة 

لخفية مع مشيمة مطلقات األحبال ا ؛اءقصدالهواء، األ
واري معها ح أ فلقد بداضم أيهفتوبال. خرى أقل قدسيةأ
، في ا مبكرءادد اآلن أن أتناول طعام الغمتعأ وا جداريبق
ي، ولنتبادل خالل للكرسي ااكون شاغرأل، ا ظهرانيةثال

 .اـ البسيطة عن الدني األحاديث بعض
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